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INDICAÇÃO Nº 235 /2021 

 

Indico à Mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja 

encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando de Sua 

Excelência, entendimentos junto à Secretaria Municipal Competente, que seja feita a 

colocação de tenda na área externa da Caixa Econômica Federal, Correio e Casa 

Lotérica de grande movimentação enquanto perdurar a pandemia da COVID -19 no 

município de Jaguariúna. 

Com cópia para Secretaria de Cultura e Turismo. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Antes de necessário, é direito de o Vereador tomar iniciativas de melhorias 

que condigam diretamente com o interesse público. Vislumbra-se presente, portanto, o 

interesse público. 

CONSIDERANDO que esse tema já foi motivo de proposituras nesta 

Casa de Leis, a presente medida visa incentivar o distanciamento social e evitar a 

propagação da COVID-19 entre os munícipes, vigorando até o termino da pandemia.  

Vale ressaltar que essa medida não tem gera custo financeiro algum ao 

cofre público o qual dispõe dessas tendas, e vale ainda ressaltar, que, outras cidades 

aderirão tal medida por iniciativa própria do Poder Executivo ou através de Projeto de 

Lei do Legislativo, sendo sancionado em virtude da COVID-19. 

Além de proteger do sol, as tendas ajudarão a organizar as filas e manter o 

distanciamento social. A cobertura deverá ficar disponível no local até o final da pandemia da 

Covid-19 para proteger os clientes que buscam as agências bancárias, lotéricas e correios. 

Vale ressaltar que é vital que a população também faça a sua parte fazendo 

o uso de máscaras ao sair de casa e utilizando álcool gel para higienizar as mãos quando 

estiverem nas ruas. 

Espero que esta propositura seja bem acolhida pelo Poder Executivo de 

Jaguariúna, que na certa atenderá a indicação o mais rápido possível. 

Gabinete Vereador, 12 de abril de 2021. 

a. VEREADOR ROMILSON SILVA – DEM 

Cópia conforme o original apresentado nesta edilidade em Sessão Ordinária 

de 13 de abril corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 14 de abril de 2021. 

 

 
VEREADOR AFONSO LOPES DA SILVA 

Presidente 

 

 


