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PROPOSIÇÕES 03 - Vereador Silvio Roberto Portz   

INDICAÇÃO – 04/2020 

                    Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em conjunto 
com a Secretaria Municipal de Obras e Viação, ouvido o plenário, 
disponibilizem o recolhimento dos resíduos deixados pelas enchentes, 
principalmente os móveis e utensílios jogados nas ruas. 
 
Mensagem Justificativa: 
 
Senhor Presidente; 
Senhores Vereadores: 
                      Queremos contribuir para melhorar as condições de limpeza da 
cidade, evitando a proliferação de insetos e bactérias, nocivos a saúde 
pública.  Nossa sugestão é que este trabalho seja efetuado com a maior 
urgência possível, nem que para isto, haja um mutirão de limpeza. 
 

INDICAÇÃO – 05/2020 

                                        Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 
em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras e Viação, ouvido o 
plenário, mandem instalar barracas, tipo gazebos ou pirâmides em frente aos 
bancos, (instituições financeiras), e/ou, nos demais locais onde haja maior 
fluxo de pessoas. 
 
Mensagem Justificativa: 
 
Senhor Presidente; 
Senhores Vereadores: 
 
                 A indicação apresentada tem como objetivo fortalecer as ações 
promovidas por este governo no sentido da proteção das pessoas ao 
Covid/19, e as intempéries são agravantes à saúde pública. 
 
                 Nossa luta é para o seu bem-estar, sendo que em nosso Munícipio 
temos a grandeza de ter muitos cidadãos engajados, nós vereadores, 
estamos sempre à disposição para incrementar ideias e melhorias aos 
cidadãos, para que tenham uma vida digna. 
 
                   A expectativa é que a nossa sugestão seja posta em prática 
imediatamente, pelo Poder Executivo Municipal, pois trazemos a informação 
oficial de que o Deputado Federal - Alceu Moreira do MDB, disponibilizou 
emenda parlamentar para aquisição de 10, (dez), barracas de lona e uma  
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camionete Montana, a qual será usada na Secretaria Municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente. 
 
                      Destacamos ainda, que com este material poderão promover 
eventos relacionados ao tema Covid/19, como palestras, exibição de material 
audiovisual, visando despertar ainda mais a conscientização de todos para a 
necessidade de proteção.  
 
                      Ainda, ressalta-se que Bom Retiro do Sul, vem tendo resultado 
bom com estas iniciativas de as pessoas se preservarem. 
 
                      Por todo o exposto peço apoio dos meus pares para a 
aprovação da presente indicação. 
 
 
 

                   Bom Retiro do Sul, 21 de julho de 2020. 
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