
-INDICAÇÃO Nº - 005/2018- 
 
 
 
 
Senhor Presidente: 
 

 
 
 
ROZANGELA GALANTI NILSEN, Vereadora da 
Câmara Municipal de Dolcinópolis, Comarca de Estrela 
d’ Oeste, Estado de São Paulo, abaixo assinada, no 
uso de suas atribuições legais, apresentam a seguinte:- 

 
 

 
INDICAÇÃO:- 

 
 
 
 

INDICO, após deliberação do Plenário, nos termos 
regimentais, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal AMÉRICO RIBEIRO DO NASCIMENTO, para que tome as 
providências que se fizerem necessárias, junto ao setor competente da 
municipalidade, no sentido de fornecer o CAFÉ DA MANHÃ, aos trabalhadores 
em geral, no Abrigo dos Trabalhadores. 

  
Tal solicitação se faz justa e necessária, pois os 

trabalhadores deixam suas residências bem cedo e vão para o trabalho sem 
nenhuma refeição, e com o fornecimento do café da manhã aos trabalhadores 
é sem dúvida de grande importância, atendendo assim um número de pessoas 
mais ou menos de 80 a 100 trabalhadores por dia.  
 

CÂMARA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS-SP. 
“Plenário Claudomiro Pereira Paschoa” 

Em 20 de março de 2018. 
 
 
 
 

ROZANGELA GALANTI NILSEN 
Vereadora 

 
 
 
 
 
 



-INDICAÇÃO Nº - 006/2018- 
 
 
 
Senhor Presidente: 
 
 

 
ROZANGELA GALANTI NILSEN, Vereadora da 
Câmara Municipal de Dolcinópolis, Comarca de Estrela 
d’ Oeste, Estado de São Paulo, abaixo assinado, no 
uso de suas atribuições legais, apresenta a seguinte:- 

 
 
INDICAÇÃO:- 

 
 

INDICA, após deliberação do Plenário, nos termos 
regimentais, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal AMÉRICO RIBEIRO DO NASCIMENTO, para que tome as 
providências que se fizerem necessárias, junto ao setor competente da 
municipalidade, no sentido de fazer o mais breve possível a construção de  
Abrigos com assentos nas seguintes avenidas da cidade: 

 
1 – Abrigo com assento na Avenida Osvaldo Dolci, em 

frente a Sabesp, para beneficiar as pessoas que aguardam ônibus para ir à 
Jales, bem como trabalhadores que trabalham em fazendas como Costa Mello, 
Usinas e outras atividades. 

 
2 – Abrigo com assento na Avenida Elydio Massarenti 

em frente ao Abrigo do Trabalhador. 
  

A construção dos abrigos se faz necessária e de 
grande benefício para todos que aguardam ônibus e outros veículos para se 
locomoverem, pois com este melhoramento em nossa cidade, todos que fazem 
uso dos mesmos ficarão protegidos de sol e chuva.  
 

CÂMARA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS-SP. 
“Plenário Claudomiro Pereira Paschoa” 

Em 20 de março de 2018. 
 
 

ROZANGELA GALANTI NILSEN 
Vereadora  
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