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AUTOR: Vereador Sandro Cândido da Silva, Antônio Munhoz e Ailton Barbosa 

 
Indica a Sua Excelência o Senhor Altir Antônio 
Peruzzo - prefeito, com cópia ao senhor Luís Brás de 
Lima - secretário municipal de infraestrutura, a 
necessidade, oportunidade e conveniência fazer 
gestão para o melhor trafegabilidade nas Ruas do 
Distrito de Terra Roxa, estradas vicinais (linha F, 
estrada da Usina, linha 21, Linha 03 e da 01) 
realizando patrolamento, encascalhamento, 
reabertura, desvio de aguas pluviais nas localidades. 
 

O vereador abaixo signatário, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 126 do 
Regimento Interno da Câmara, INDICA a Sua Excelência o Senhor Altir Antônio Peruzzo - 
Prefeito, com cópia ao senhor Luís Brás de Lima - secretário municipal de infraestrutura, sobre a 
necessidade e oportunidade do atendimento desta proposição.  
 
JUSTIFICATIVA 
 

As ruas do Distrito de Terra Roxa e as estradas vicinais (linha F, estrada da usina, linha 3, 
linha 01, linha 21 e demais  estradas vicinais) requer atenção e execução de serviços de 
terraplanagem; como tampar buracos, fazer reabertura, cascalhamento, drenagem das águas 
pluviais, rebaixamento de morros na linha 01 que liga a BR 174.  

Esta propositura vem de encontro com a necessidade de dar condições de trafegabilidade 
nas estradas de todo o Distrito, e assim, oportunizar a toda comunidade estradas com melhor 
qualidade e seguras, garantias fundamentais para a subsistência dos produtores rurais, bem como, 
sua fixação no campo e para o bom andamento do ano letivo escolar. 

Diante ao exposto, conto com apoio de todos na matéria e sua aprovação. 
Sala das Sessões, Plenário Henrique Simionatto, aos 07 dias do mês de Fevereiro de 

2020. 
 
 

SANDRO C. DA SILVA ANTÔNIO M. SANCHES AILTON B. DE OLIVEIRA 
Vereadores 

 

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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