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Indica   a   Sua  Excelência o Senhor Altir   Antônio 
Peruzzo - prefeito, com copia ao secretário  
municipal de infraestrutura, Senhor Luiz Braz de 
Lima, a necessidade e oporunidade de realizar 
obnras obras de drenagem , pavimentação  asfáltica  
e contrução  de  meio fio  na Rua Dom João VI, 
trecho que liga Avenida Joinville e o trecho que fica  
próximo ao campo de  futebol do bairro Palmiteira. 
 

 
O vereador abaixo signatário, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 125 do 

Regimento Interno da Câmara, vem INDICAR a Sua Excelência o Senhor Altir Antônio Peruzzo 
- prefeito, com copia  ao secretário  municipal  de infraestrutura  Luiz Braz sobre a necessidade e 
oportunidade do atendimento desta proposição.  
 
 
JUSTIFICATIVA 
 

Esta propositura tem como objetivo representar a necessidade dos moradores daquela 
localidade. 

Anseio pertinente visto os benefícios que a pavimentação asfáltica proporciona. O asfalto 
quando chega à frente da casa do cidadão traz valorização para o seu bairro, para o seu imóvel e 
ajuda a melhorar a saúde da sua comunidade, pois acabam com o sofrimento da convivência 
diária do incômodo com a sujeira devido os efeitos climáticos, onde ora se convive com a poeira, 
ora com a lama. 

Diante ao exposto, conto com apoio de todos na matéria e sua aprovação. 
 Sala das Sessões, Plenário Henrique Simionatto, aos 24 dias do mês Junho de 2020. 
 
 

SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS 
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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