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INDICO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, OUVIDO O SOBERANO 
PLENÁRIO, IMPLANTAÇÃO DE UMA CASA TRANSITÓRIA DE APOIO AOS 
MORADORES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA. 

 
De conformidade com o que estabelece o Regimento Interno desta Casa, depois de ouvido o 

Soberano Plenário, o Vereador Autor, 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 027/2013 
 

Excelentíssimos Senhores vereadores, 
 
A idéia de apresentar esta indicação se deu pelo fato de constantemente ver as pessoas moradoras na 
zona rural do nosso Município, se deslocar para a sede do Município para tratar de assuntos 
particulares, muitas vezes pagando passagem de ônibus de ida e vinda e não conseguir resolver seu 
problema, ainda tendo de voltar assim mesmo sem a solução do seu problema somente porque não 
tinha onde ficar para tentar resolver no outro dia. A situação fica ainda pior quando, quando essa 
pessoa é uma mãe com um filho doente, que vem trazê-lo até o hospital; não consegue fazer os 
exames nesse dia e como não tem onde ficar e sem dinheiro para pagar hotel, acaba voltando com o 
filho doente para a zona rural. Às vezes os membros dessa família não têm condições financeiras 
para custear duas viagens para duas pessoas numa mesma semana até a sede de Nova Olímpia e 
assim a criança fica lá doente esperando conseguirem novo dinheiro para iniciar tudo novamente. 
Eu mesmo já custeei muitas vezes os casos dessa situação, inclusive alojando essas pessoas em 
minha casa e farei quantas vezes necessárias. Mas precisamos que o governo municipal entre nessa 
parceria pelo menos com o aluguel do imóvel para a implantação.       
  
 Sala de Sessões “Lamartim José da Silva”, aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e 
treze. 

 
 

Vereador RONALDO CESAR DOMINGOS DE ALENCAR 


