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  PROPOSIÇÕES 01 - Vereador Antônio Gilberto Portz 

INDICAÇÃO – 01/2020 
                    Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em 
conjunto com a Secretaria Municipal de Obras e Viação, ouvido o 
plenário, mandem fazer recuperação do leito no Arroio Bom Retiro 
especialmente junto a pinguela da Rua Max Lengler, limpeza geral e 
roçadas nas laterais.         
MENSAGEM JUSTIFICATIVA:  
Senhor Presidente; 
Senhores Vereadores: 
                       Nosso pleito visa criar as melhores condições de saúde e 
segurança aos moradores, evitando a proliferação de insetos e também 
prevenindo as enchentes, aja visto estar totalmente obstruída a 
passagem das águas do referido arroio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICAÇÃO – 02/2020 
                    Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em 
conjunto com as Secretarias Municipais de Obras e Viação e Setor de  
Trânsito, ouvido o plenário, mudem a faixa de segurança existente na rua 
Senador Pinheiro Machado, a qual está mal colocada em frente ao portão 
garagem da  de uma residência, proximidades do Posto de Combustíveis 
AR no Bairro São João. 
Senhor Presidente; 
Senhores Vereadores: 
                        Com o objetivo de melhorar a travessia dos pedestres 
prevenindo acidentes evitando a saída do veículo do morador sobre a 
faixa.  
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       INDICAÇÃO – 03/2020 
                    Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em 
conjunto com as Secretarias Municipais de Obras e Viação e Setor de  
Trânsito, ouvido o plenário, mudem a faixa de segurança existente na 
Avenida Reinaldo Kolett, com recuo máximo permitido, a qual está mal 
colocada, sobreposta a esquina com a Rua Senador Pinheiro Machado 
obrigando aos motoristas pararem sobre a mesma.  
Senhor Presidente; 
Senhores Vereadores: 
                     Com o objetivo de melhorar a travessia dos pedrestes 
prevenindo acidentes e desconforto aos motoristas, sob pena de acessar 
a Pinheiro Machado sem nenhuma visibilidade, pois existe o prédio que 
obstrui esta ação.  
                     Sem mais para o momento agradecemos a aprovação 
deste pleito.  
 

                   Bom Retiro do Sul, 10 de março de 2020. 

 

 

 

 

 
 

Colocar a faixa mais ou menos onde está estacionada a Kombi Branca, como sugestão Ok? 
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