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INDICO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, OUVIDO O SOBERANO 
PLENÁRIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DO BAIRRO CENTRO NO 
SETOR DE ESPECIALIDADE E APOIO DIAGNÓSTICO NA PARTE FRONTAL, COM 
COLOCAÇÃO DE TOLDO, RECUPERAÇÃO DA CALÇADA, RAMPA DE ACESSO A 
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONSTRUÇÃO DE BANCO DE 
CONCRETO, REPARO NO TELHADO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA PRIVATIVA DE 
ESTACIONAMENTO. 
 

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 059/2013 
 

Senhores Vereadores. 
 
A partir de uma de minhas visitas que faço constantemente aos órgãos públicos pude notar que o 
prédio do setor de especialidade e apoio diagnóstico localizado na Unidade Mista de Saúde, 
necessita urgentemente de reforma, ampliação e reparos na sua estrutura para que ofereça melhor 
acomodação aos usuários. No dia em que fiz a visita verifiquei que a quantidade de assentos não é 
suficiente para as pessoas que aguardam atendimento, ficando sentados somente os que chegam 
primeiros e os que chegam depois tem de ficar aguardando em pé. Acredito que a solução seria a 
colocação de um toldo do lado de fora do prédio na parte da frente de fora a fora e debaixo desse 
toldo a construção de assentos de concreto também de fora a fora na mesma medida do toldo. Fora 
isso a calçada que está com buracos, não tem rampas de acessos para portadores de necessidades 
especiais, não tem demarcação de área privativa no estacionamento para os usuários, principalmente 
portadores de necessidades especiais e durante a  visita fui avisado por usuários de que quando 
chove molha dentro do recinto. Portando em razão do apresentando acima considero essencial 
reforma, ampliação e reparos imediatos naquele prédio para oferecermos conforto às pessoas que ali 
procuram. 
 

Sala de Sessões “Lamartim José da Silva”, ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e 
treze. 

 
Vereador RONALDO CESAR DOMINGOS DE ALENCAR 


