
RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES 
APRESENTADAS EM SESSÃO ORDINÁRIA DE: 

19/ABRIL/2021. 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 0101/2021, 
AUTORIA:-Vereadora ANGELA MARIA PERAZOLLO 

PALOPOLI 
e Vereador DOMINGOS COSTA NETO. 

 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que dentro das disponibilidades financeiras de caixa e com a 
maior brevidade possível, disponibilize aos nossos munícipes a(s) 
seguinte(s) providência(s) inerentes ao laborioso Bairro “Chácara 
das Paineiras”: 
 
1-) Determinar, urgentemente, a manutenção das ruas existentes; 
 
2-) Providenciar a colocação da devida sinalização das ruas 
existentes com placas indicativas com seus respectivos nomes, já 
que os nomes foram aprovados por esta Casa Legislativa há algum 
tempo; 
 
2-) Determinar que sejam tomadas as devidas providências, a fim 
de sanar os problemas das águas pluviais daquele local, 
considerando que ali residem aproximadamente 126 (cento e vinte 
e seis) chácaras, sendo que nos períodos de chuvas sofrem 
diversos transtornos com a falta de canalização de águas pluviais. 
 
3-) Determinar a coleta de lixo com mais frequência, pois ali, além 
de ser local de veraneio, é também um bairro de muitos 
moradores, e o acúmulo de lixo orgânico e reciclável vem 
incomodando (e muito) a todos. 
 
 
JUSTIFICATIVA: São constantes os reclamos dos moradores do 
Bairro das Paineiras, que esperam ansiosos pela atenção da atual 



administração com vistas ao atendimento a esta importante e 
necessária reivindicação. É evidente que tal melhoria viria de 
encontro aos anseios das famílias ali residentes. 

 
 

INDICAÇÃO Nº. 0102/2021, 
AUTORIA:- Vereador ILCEMIR SCARABELLI. 

 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que dentro das disponibilidades financeiras de caixa e com a 
maior brevidade possível, determine, urgentemente, que sejam 
adotadas as providências cabíveis visando ser disponibilizado aos 
nossos queridos munícipes a possibilidade de serem realizados 
“testes do pezinho” nos recém nascidos. 
 
JUSTIFICATIVA: O teste do pezinho é um importantíssimo exame 
a ser realizado e tem por finalidade diagnosticar e impedir o 
desenvolvimento de doenças genéticas e metabólicas que podem 
levar a deficiência intelectual ou causar prejuízos à qualidade de 
vida. Atualmente, o teste consegue identificar seis doenças: 
fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme, fibrose 
cística, deficiência de biotinidase e hiperplasia adrenal congênita. 
Há estudos para ampliação dessas doenças, mas, ainda que nestas 
circunstâncias, os estudiosos da área da saúde reconhecem a 
efetividade deste exame. Daí porque a necessidade de ser 
analisado também mais este pleito da comunidade local que, 
certamente, contribuirá para o desafogamento do próprio sistema 
de saúde em tempos de pandemia. 

 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 0103/2021, 
AUTORIA:- Vereador ILCEMIR SCARABELLI. 

 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que dentro das disponibilidades financeiras de caixa e com a 
maior brevidade possível, determine, urgentemente, que sejam 



adotadas as providências cabíveis visando ser criado e implantado 
em nosso município o “PSF RURAL”. 
 
JUSTIFICATIVA: Nobres Vereadores e Vereadora: a implantação 
do chamado PSF RURAL permitirá a elaboração de um programa 
para a utilização do veículo em atendimento médico que funcione 
como um PSF MÓVEL que se deslocaria para outras comunidades 
rurais existentes em nosso município, como o Bairro Palmitalzinho. 
Com o deslocamento (dotado de uma equipe multidisciplinar 
completa, assim composta de agentes médicos, auxiliares de 
enfermagem) sobrevém a possibilidade de se desenvolver nessas 
comunidades atividades médicas pré-determinadas, bem assim, as 
demais atividades pertinentes ao PSF em geral. Daí porque a 
necessidade de ser analisado também mais este pleito da 
comunidade local que, certamente, contribuirá para o 
desafogamento do próprio sistema de saúde em tempos de 
pandemia. 

 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 0104/2021, 
AUTORIA:- Vereador DOMINGOS COSTA NETO. 

 
 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que dentro das disponibilidades financeiras de caixa e com a 
maior brevidade possível, determine ao Departamento Responsável 
da atual administração que realize os estudos necessários e adote 
as medidas visando a criação “barreiras sanitárias”, em pontos 
estratégicos nas entradas de nossa cidade.  
 
JUSTIFICATIVA: A criação das chamadas barreiras sanitárias vem 
sendo um expediente muito utilizado em diversas cidades do Brasil. 
A justificativa daqueles que defendem a sua implantação diz 
respeito a situação pandêmica que se apresenta, pois, o objetivo é 
informar e orientar e, se necessário, fazer a autuação com base no 
decreto municipal. Nobres Pares, são alarmantes os índices de 



nossa cidade e região sendo que, infelizmente, perdemos muitas 
vidas todos os dias. Daí porque entendemos que toda e qualquer 
iniciativa será bem-vinda, pois, de alguma forma, contribuirá com 
toda essa situação (sem precedentes) que estamos vivendo. 

 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 0105/2021, 
AUTORIA:- Vereador DOMINGOS COSTA NETO. 

 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que dentro da maior brevidade possível e dentro das 
disponibilidades financeiras de caixa, determine ao setor 
competente que estude a possibilidade de ser construído um 
obstáculo redutor de velocidade (tipo tartaruga), notadamente no 
prolongamento da Rua Ângelo Broca, no Bairro Jardim Santa Rita, 
em nossa cidade.  
 
JUSTIFICATIVA: São intensas e constantes as solicitações de 
nossos munícipes, em especial do nosso amigo Donizete, que 
esperam ansiosos por providências da atual administração neste 
sentido, pois, aludida via é onde se situam o fluxo intenso de 
veículos e pedestres nos aludidos bairros. Diante disso é evidente 
que o risco de acidentes é cada vez mais expressivo em decorrência 
de todos estes fatores. Aliado a isso, está o fato de que a 
regulamentação do fluxo viário de trânsito urbano e as suas 
respectivas sinalizações são atribuições exclusivas do poder 
administrativo do município, aqui representado pela figura do nobre 
Alcaide Municipal: pelo que contamos com vossa valorosa 
sensibilidade. 

 
 
 


