
INDICAÇÃO nº 388/2021 
 

Senhores Vereadores, 

Senhor Prefeito Municipal 

 

No exercício de suas funções, após visita na comunidade e 

na forma regimental, o Vereador que abaixo subscreve 

 

 

INDICA 

 

Ao Senhor Prefeito Municipal, que determine aos 

departamentos competentes, que viabilizem junto à Comunidade Vila Rural Canarinho, as 

seguintes melhorias que seguem: 

a) Pavimentação com pedras irregulares cascalho nas 

entradas que interligam a estrada principal com as 

residências da Comunidade; 

b) De forma urgente a Instalação de poço artesiano para 

capitação e distribuição de água; 

c) Readequação do ponto de ônibus localizado ao lado do 

asfalto, com a possibilidade de mudança de local, para 

uma área mais segura tanto para os alunos quanto para 

os motoristas; 

d)  Melhorias e manutenção no campo público da 

comunidade; 

e) Instalação de playground, parquinho para a diversão das 

crianças; 

f) Limpeza e readequação para a locomoção de pedestres 

no acostamento da via asfáltica; 

g) Destinação através da secretaria de saúde de um agente 

de saúde para atendimento aos moradores da Vila Rural 

Canarinho; 

h) Instalação de redutores de velocidade (quebra-molas) 

nas dependências da comunidade; 

i) Instalação de academia ao ar livre; 

j) Manutenção, com troca de lâmpadas da iluminação 

pública da comunidade. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Senhores Vereadores! 

Senhor Prefeito! 

 

 

As presentes indicações tratam-se de reivindicações antigas da comunidade e de seus 

moradores. Todos os trabalhos aqui expostos trarão benefícios múltiplos para os moradores 



da Comunidade Vila Rural Canarinho e auxiliará no bem estar e qualidade de vida de todos 

seus moradores. Vale salientar que os moradores estão frequentemente tendo falta de água 

até mesmo pro consumo e a instalação de um poço artesiano, já sabido pela administração 

pública, além de devolver a dignidade aos moradores, trará paz a todos, pois sabemos que 

a falta de água traz acima de tudo inquietação e desespero. Pelo cuidado pleno por nossos 

moradores peço ao poder público atenção especial a esta Comunidade.  

 

 

Plenário da Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos- PR, 

em 18 de novembro de 2021.  

 

 

 

 

 

 

          FÁBIO JÚNIOR GASPAR 

                        Vereador proponente 

 


