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AUTOR: Vereador Valdemar Teixeira de Farias 

 

Indica a Sua Excelência o senhor prefeito, Altir Antônio 

Peruzzo, com cópia ao secretario municipal de 

infraestrutura, a necessidade e oportunidade de 

recuperação e patrolamento das estradas dos 

assentamentos Iracema I, II e III. 

 

 O vereador abaixo signatário, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 126 do 

Regimento Interno da Câmara, vêm INDICAR a Sua Excelência o senhor prefeito, Altir Antônio 

Peruzzo, com cópia ao secretário de infraestrutura, senhor João Reis sobre a necessidade e 

oportunidade do atendimento desta proposição. 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Moradores do assentamento Iracema I, II e III, vem sofrendo para se deslocar de suas 

propriedades devido às condições que se encontram as estradas destas localidades. Com as fortes e 

inúmeras chuvas na região foram abrindo dificultando no trafego dos moradores e outros usuários 

destas estradas. 

Com a proximidade do período escolar, necessita o mais breve possível da recuperação das 

vicinais para que os translado dos alunos sejam feitos com mais segurança e conforto, tendo em vista 

que essas crianças saem muito cedo de casa e retorna já quase noite, sem mais para o momento. 

Peço Apoio na matéria e aprovação.  

Sala das Sessões, Plenário Henrique Simionatto, Juína 7 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

Valdemar Teixeira de Farias 
Vereador autor 

 

Discussão e votação única em: 
____/_____/____ 

(   ) Aprovada por unanimidade 

(   ) Aprovada por ____x____ votos. 

(   ) Rejeitada por ____x____votos. 

       Abstenções ____ votos. 

 

______________________ 
Assinatura do (a) presidente 

 
( x ) Indicação  

(    ) Requerimento 

(    ) Moção 

(    ) Projeto Decreto Legislativo 

(    ) Projeto Resolução 
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