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INDICAÇÃO Nº 001/2015 

 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores de Arvorezinha – RS 
 
 
 
 
 
    Conforme dispõe o Regimento Interno desta Casa Legislativa, o Vereador 
ROGEMIR CIVA, juntamente com os demais Vereadores abaixo-assinados, requerem o envio ao 
Senhor Prefeito Municipal da Indicação que a seguir é descrita: 
 
    INDICAM a substituição das placas de sinalização de proibido o trânsito de 
caminhões na quadra da Rua Mascarenhas de Morais localizada ao lado do hospital, e pintura do 
meio fio e instalação de placas de proibido estacionar em frente ao Hospital, somente após a 
cobertura. 
    JUSTIFICATIVA 
 

            Com relação a substituição das placas de proibido o trânsito de caminhões é 
necessário tendo em vista que as atuais não estão mais visível e os caminhões passam pela referida 
rua, fazendo barulho e prejudicando o descanso das pessoas que estão internadas no hospital. 

 
      Também com relação a instalação de placas de sinalização de proibido 

estacionar em frente ao hospital, apenas após a cobertura em frente ao hospital, bem como   a pintura 
do meio fio, é necessário tendo em vista que as ambulâncias, principalmente a ambulância da SAMU, 
encontram dificuldades para manobrar o veículo devido aos carros estacionados no local. 

 
    Em atendimento a reivindicação popular dos moradores e dos funcionários 
da SAMU, vimos requerer ao Prefeito Municipal providências  no sentido de atender esta indicação e 
contamos com o apoio dos demais colegas Vereadores. 
 
    Sala das Sessões, 26 de agosto de 2015. 
 
 
 
ROGEMIR DORIGON CIVA    NELSO DE BONA   
Vereador       Vereador 
 
 
ELISABETE DE MELLO MUSSELIN   FABIANE POTRICH GEHLEN 
Vereadora       Vereadora 
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