
INDICAÇÃO Nº 007/2018  

 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores 

 

Os Vereadores firmatários, no uso de suas legais e regimentais atribuições, em 

atenção à função constitucional que à Câmara é imposta, de assessoramento ao Poder 

Executivo na Administração do Município, vem, perante V. Exa. e seus nobres Pares, 

apresentar esta INDICAÇÃO com o objetivo de sugerir ao Poder Executivo a adoção da 

seguinte medida: 

- que seja nomeada uma comissão formada por servidores da assistência social 

e departamento de engenharia do município para avaliar as condições de habitabilidade 

das casas de madeira do loteamento Alberto Pasqualini; 

- que sejam averiguadas as necessidades, em especial de novas madeiras e 

telhas de fibrocimento para serem distribuídas no propósito de amenizar os problemas das 

famílias que sofrem com as intempéries climáticas. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Tal pedido se faz necessário, tendo em vista inúmeros relatos de moradores do 

referido loteamento, colocando a situação de precariedade de algumas moradias do local. 

Considerando que no dia 12 de junho de 2017 através da Indicação nº 

019/2017 os Vereadores Lucas Michelon e Fernando Fumagalli Pippi encaminharam a 

Indicação solicitando tais medidas. 

Considerando que desde aquela data, da referida Indicação, até hoje foram 

poucas as melhorias realizadas pela administração nesse sentido, onde foram poucas as 

Casas que receberam algum tipo de reforma. 

Considerando que o inicio da estação do Inverno se aproxima, onde a situação 

difícil que estas Famílias se encontram, se agravam em relação as suas moradias. 

Considerando que várias famílias procuraram os vereadores, colocando para 

estes a situação, inclusive os vereadores foram averiguar “in loco” e na ocasião foi 

passada aos mesmos, que a administração tinha prometido em campanha, que medidas 

seriam tomadas para resolver essa situação, o que até o momento não ocorreu. 

Assim sugerimos uma avaliação das condições de moradia daquelas pessoas 

para que, posteriormente, seja realizada a compra de materiais para os que estão em 

situação de vulnerabilidade. Pedimos que isso seja atendido em regime de urgência. 

 

Câmara Municipal de Pinhal Grande, Sala de Sessões, 07 de maio de 2018. 

 

 

    Vereador Lucas Michelon – PP                   Vereador Fernando Fumagalli Pippi – PSDB 

 


