
                                                          INDICAÇÃO Nº. 0013/19 

Reitera indicações ao Chefe do Executivo Municipal, solicitando que o setor competente 
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setor responsável. 
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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA 

 A vereadora que esta subscreve vem, respeitosamente, na forma regimental e 

depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, REITERAR as Indicações nº 0024/17 e nº 

019/18, de autoria dos vereadores Claudinéia Guimarães da Silva, Magna Aparecida Rocha 

do Nascimento e José Carlos Caporusso; e a Indicação nº 0190/18, de autoria de todos os 

vereadores; solicitando que o setor competente da Prefeitura tome uma providência 

urgente no sentido de criar uma frente de trabalho com o principal objetivo de executar 

serviços emergenciais dentro do Município, tais como capinar terrenos públicos (fotos 

anexas), vias de acesso, galerias, córregos, matas ciliares, suprindo com isso a falta de 

funcionários e reforçando o time de limpeza do setor responsável. 

 

JUSTIFICATIVA: 

 A frente de trabalho poderá ser contratada em caráter emergencial neste verão, 

onde os índices de escorpiões, baratas, mosquitos e pernilongos são maiores devido ao 

clima quente e úmido, considerado ideal para o aparecimento dos mesmos. Também 

gerará renda ao trabalhador, visto o grande número de desempregados.  

 Em Guariba, temos reclamações diárias sobre o aparecimento desenfreado de 

escorpiões em terrenos particulares, onde há mato alto e entulhos; alguns dos bairros 

são: Vila Rocca, Vila Amorim, Residencial Vila Mariana I, Jardim Primavera, Centro, 

Residencial Morada do Sol, Jd. Monte Alegre, Jd. São Bento, COHAB II, Jd. Virgínia, Jd. 

Paulistano, Residencial Funichelli-Santin, Vila Garavello, Jd. São Francisco, Residencial 

Macaúbas, Vila Pacífico, Residencial Sózio Caporusso, Residencial Planalto Verde, dentre 

muitos outros! 
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 Pais encontram em suas casas esses animais e ficam bastante preocupados com a 

saúde e segurança de suas crianças. O mato alto coloca também em risco a segurança 

das famílias, pois pode servir de esconderijo para criminosos. 

 Por diversas vezes, propus o retorno da Frente de Trabalho, mas até o presente 

momento não obtive resposta positiva. Com todo respeito ao Digníssimo Prefeito Dr. 

Francisco e sua gestão, solicito que sejam vistas as indicações supracitadas com mais 

cautela e carinho. 

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 04 de fevereiro de 2019. 

 

Claudinéia Guimarães da Silva 
Néia Guimarães (PR) - Autora 
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