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PROPOSIÇÕES 01-Vereador Antônio Gilberto Portz 

 
INDICAÇÃO –11/2020 
                 Indico ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, em conjunto com o 
Secretário Municipal de Obras e Viação, 
ouvido o plenário, faça a recuperação da 
estrada Artur Käffer, a qual inicia junto a bar do 
Valdomiro na localidade de Cruz das Almas e 
vai até a Estrada Otto Jasper junto a 
Residência do Senhor Auri Eidelwein, com 
patrolamento colocação de material limpeza 
das sarjetas assim como colocação de um 
bueiro na junção desta estrada com o acesso 
ao tambo de leite do Senhor Auri Eidelwein, 
igualmente as entradas de todos os produtores 
rurais sediados junto a mesma.    
MENSAGEM JUSTIFICATIVA: 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores:  
                 A estrada supra, está em mau 
estado de conservação, e, carece de reparos 
imediatos, pois escoam por ela milhares de 
litros de leite diariamente. Considerando o 
grande retorno gerado de impostos ao erário 
público sugerimos maiores investimentos na 
rodovia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICAÇÃO –12/2020 

           Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, em conjunto 
com o Secretário Municipal de Obras e Viação, ouvido o plenário, faça a 
recuperação da estrada Emilio Kerber, a qual, inicia junto a estrada Otto 
Jasper nas Águas Boas e vai até as proximidades da residência do Senhor 
Ivo Mattes, com  patrolamento, colocação de material, e alargamento do 
seu leito, igualmente realizem o aterro de buracos existentes no 
estacionamento da Empresa Mattes de transportes Ltda.    
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA: 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores:  
                 A estrada supra, está em mau estado de 
conservação, e, carece de reparos imediatos, pois por 
ela trafegam os caminhões da Empresa Mattes 
Transporte Ltda, assim como diariamente a produção 
agropecuária desta importante comunidade produtiva 
do nosso município.  

 
 
 
 

INDICAÇÃO –13/2020 

           Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, em conjunto 
com o Secretário Municipal de Obras e Viação, ouvido o plenário, faça a 
recuperação da estrada Albino Mattes, a qual, inicia junto a RS 129, 
proximidades da entrada da Estrada do Faxinal do Silva Jorge vai até as 
proximidades do cemitério Cruz das Almas, com  patrolamento, colocação 
de material,  limpeza geral, sarjetas e bueiros, especialmente na subida 
junto a propriedade dos herdeiros do Senhor Mindo Wermann.    

 
MENSAGEM JUSTIFICATIVA: 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores:  
                 A estrada supra, está em mau estado de conservação, e, carece de 
reparos imediatos, pois por ela trafegam o pessoal do Maranata, além dos 
moradores, produtores rurais e até visitantes de outros municípios. 
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