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INDICAÇÃO Nº 013/2014 
 
 
 

AUTOR: Vereador RONALDO CESAR DOMINGOS DE ALENCAR (Ronaldo Sem 
Terra/PROS) 

 
 

INDICO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, OUVIDO O 
SOBERANO PLENÁRIO, REAPARELHAMENTO DO GABINETE ODONTOLÓGICO 
DO ASSENTAMENTO RIO BRANCO, ZONA RURAL DE NOVA OLÍMPIA. 
 
 

De conformidade com o que estabelece o Regimento Interno desta Casa, depois de 
ouvido o Soberano Plenário, o(a) Vereador(a) Autor(a), pede que seja encaminhado o presente 
expediente indicatório ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Cristovão Masson para 
que o mesmo possa tomar as providências necessárias. 
  
 

JUSTIFICATIVA À INDICAÇÃO Nº 013/2014 
 
Senhora Vereadora, 
Senhores Vereadores. 
 
Este vereador fez uma visita ao gabinete odontológico do Assentamento Rio Branco, zona 
rural de Nova Olímpia e pôde comprovar a carência de materiais e de reaparelhamento. O 
trabalho dos profissionais da odontologia naquele consultório é excelente, porém lhes faltam 
alguns itens essenciais para o funcionamento com eficiência, como:  
 
Aparelho de Raio-X completo,   
Avental de chumbo para proteção ao fazer o Raio-X,  
Suporte de avental de chumbo,  
Câmara escura para revelar o Raio-X,  
Negatoscópio odontológico com lupa,  
Bomba a vácuo com sugador de alta freqüência,  
Jogos de posicionadores para Raio-X, e;  
Materiais de uso continuo.  
 
Note que direciono mais para o aparelho de Raio-X, porque o mesmo é essencial para o 
trabalho do odontólogo, visto que sem ele, conforme apurei, corre o risco de o profissional 
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tratar de um dente sem que ele seja a causa do problema e sem essa certeza fica comprometida 
a eficiência do tratamento. Ainda existe um outro agravante que ocorre quando o Odontólogo 
lá em seu gabinete na zona rural, faz o atendimento ao paciente e encaminha para a cidade 
para tirar Raio-X, para diagnóstico mais preciso do Raio-X e este paciente chega a cidade e 
não consegue o Raio-X nessa data por uma razão ou outra e acaba voltando, com o mesmo 
problema, lhe causando uma série de transtornos, como a perda de seu dia de trabalho, como a 
perda de tempo e o retorno ao seu local com o mesmo problema, ficando com o sofrimento 
por mais alguns dias. Portanto, para reduzir tais dificuldades é que apresento esta indicação. 
. 
 Câmara Municipal de Nova Olímpia, aos vinte e quatro dias do mês de setembro de 
dois mil e quatorze. 
 

 
RONALDO CESAR DOMINGOS DE ALENCAR 

Vereador 


