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AUTORES: vereadores Valdemar Teixeira de Faria e Eduardo Rodrigues da Silva 

 

Indicam  a sua excelência o Senhor Prefeito Altir Peruzzo 

com cópia ao Secretário Municipal de Infraestrutura, 

João Reis a recuperação das estradas de acesso ao  e 

do assentamento Boa Esperança até a propriedade do 

Senhor Ricardo Pires. 

 

Os vereadores abaixo signatários, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 125 

do Regimento Interno da Câmara, vêm INDICAR a sua excelência o Senhor Prefeito Altir Peruzzo 

com cópia ao Secretário de Infraestrutura  senhor João Reis, sobre a necessidade e oportunidade do 

atendimento desta proposição.  

 

JUSTIFICATIVA 
Devido logo período de chuvas causou inúmeros danos na estrada, agora e em virtude da 

seca torna-se necessário e oportuno, fazer a recuperação e manutenção para que seja possível  

chegar no próximo chuvarada em condições de trafegabilidade para que moradores, motoristas , 

alunos, etc, possam se deslocar tranquilamente e em segurança. 

Estradas mal conservadas trazem inquietude para a população e interfere nas questões 

sociais e econômicas, assim posto pedimos atenção como forma de valorização de cada morador  do 

referido assentamento . 

Diante ao exposto, conto com apoio de todos na matéria e sua aprovação. 

Sala das Sessões, Plenário Henrique Simionatto, aos 30 dias do mês de maio de 2018 

 

 

Valdemar Teixeira de Faria                       Eduardo Rodrigues da Silva 

Vereadores autores 

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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