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PROPOSIÇÃO: 01 
 
Vereador Filipe dos Santos Turatti 
 
 
INDICAÇÃO – 02-2017 
 
 Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em conjunto com o 
Senhor Secretário Municipal de Obras e Viação, ouvido Plenário, que 
providenciem a instalação de banheiros nas proximidades da Barragem 
Eclusa. 
 
 
MENSAGEM JUSTIFICATIVA: 
 
Senhor Presidente; 
Senhores Vereadores: 
 
 

Conforme reivindicações dos moradores e turistas em nosso município, 
há uma grande necessidade de construir banheiros públicos na área da 
Barragem Eclusa, ponto turístico da nossa cidade. 
 
 
INDICAÇÃO – 03-2017 
 
 Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em conjunto com o 
Senhor Secretário Municipal de Obras e Viação, ouvido Plenário, que 
providenciem a instalação de quebra-molas ou “tachões”.  
 

 Rua José Armindo Beppler, nas proximidades das casas do Pedro 
Ramos e Zé Görgen. 

 

 Rua Reinaldo Noschang, nas proximidades do Mercado Casarão, bem 
como, na esquina da Rua Olivério Arnt. 

 

 Rua Senador Pinheiro Machado, nas proximidades do Doce Planeta 
com a Rua Osvaldo Aranha, bem como, nas proximidades da Loja 
Lebes com a Rua Reinaldo Kollett. 

 
 
MENSAGEM JUSTIFICATIVA: 
 
Senhor Presidente; 
Senhores Vereadores: 
 

Conforme reivindicações dos moradores e lojistas, existe um fluxo 
intenso nessas ruas e muitas vezes com a negligência de alguns motoristas 
ultrapassando o limite de velocidade e acabam botando a vida de pessoas em 
perigo.  
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INDICAÇÃO – 04-2017 
 
 Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em conjunto com o 
Senhor Secretário Municipal de Turismo Esporte e Lazer, ouvido Plenário, que 
promovam um Campeonato Municipal de Tabuleiro, de Dama e Xadrez, a fim 
de estimular a prática do esporte de maneira geral, desenvolver a capacidade 
cognitiva, assim como a memória, concentração e inteligência. 
 
MENSAGEM JUSTIFICATIVA: 
 
Senhor Presidente; 
Senhores Vereadores: 
 

Essa indicação tem como objetivo estimular a prática do esporte no 
nosso município, fazendo com que as pessoas sintam-se incentivadas a 
praticar esse tipo de disputa que traz ganhos psicológicos, como aumento da 
capacidade de concentração, capacidade cognitiva, memória e inteligência. 
 
   

Bom Retiro do Sul, 20 de janeiro de 2017. 

 

 

 


