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    PROPOSIÇÕES 01 -  Vereador Paulo Cesar Cornelius 

INDICAÇÃO – 03/2018 
                    Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em conjunto 
com Senhor Secretário Municipal de Obras e Viação, ouvido o plenário, 
executem obras para recuperação de todas as ruas do Bairro Laranjeiras, com 
colocação de material de boa qualidade, limpeza das sarjetas, bueiros, 
patrolamento e roçadas das laterais. 
MENSAGEM JUSTIFICATIVA:  
Senhor Presidente; 
Senhores Vereadores: 
                     Os moradores do Bairro supra citado estão a merecer estas 
providências, visto que realmente, as ruas estão em péssimo estado de 
conservação. 
                      Frente ao exposto sugerimos urgentes providências. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICAÇÃO – 04/2018 
                    Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal em conjunto com Senhor Secretário Municipal 
de Obras e Viação, ouvido o plenário, executem obras 
para recuperação de todas as ruas do Loteamento 
Finck, no Bairro São João, com colocação de material 
de boa qualidade, limpeza das sarjetas, bueiros, 
patrolamento e roçadas das laterais. 
MENSAGEM JUSTIFICATIVA:  
Senhor Presidente; 
Senhores Vereadores: 
                     Os moradores do Loteamento supra citado 
estão a merecer estas providências, visto que 
realmente, as ruas estão em péssimo estado de 
conservação. 
                      Frente ao exposto sugerimos urgentes 
providências. 
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INDICAÇÃO – 05/2018 
                                        Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 
em conjunto com Senhor Secretário Municipal de Obras e Viação, ouvido o 
plenário, executem obras para recuperação de todas as ruas do Loteamento 
Jardim das Pedras, no Bairro São João, com colocação de material de boa 
qualidade, limpeza das sarjetas, bueiros, patrolamento e roçadas das laterais. 
MENSAGEM JUSTIFICATIVA:  
Senhor Presidente; 
Senhores Vereadores: 
                     Os moradores do Bairro Supra citado estão a merecer estas 
providências, visto que realmente, as ruas estão em péssimo estado de 
conservação. 
                      Frente ao exposto sugerimos urgentes providências. 
 
 
 

Bom Retiro do Sul, 10 de abril de 2018. 
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