
PODER LEGISLATIVO DE BOM RETIRO DO SUL – RS 
RUA REINALDO NOSCHANG, 80 CEP 95870-000 

Tel. Fax. 51 3766-1187 - CNPJ 92.454.925/0001-20 

diretoria@camarabomretirodosul.rs.gov.br                                                               

www.bomretirodosul.rs.gov.br/site/home 

 

 

 
PROPOSIÇÕES 02 - Vereador Antônio Manoel Pereira  
Bom Retiro do Sul, 04 de agosto de 2020 
INDICAÇÃO – 11/2020 
              Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em conjunto 
com a Secretaria Municipal de Obras e Viação, ouvido o plenário, executem 
obras para recuperação da Estrada do Paulo do Lelelo, (Renildo), em 
Faxinal João da Costa, com patrolamento, colocação de material e limpeza 
geral das laterais, sarjetas e bueiros, mais iluminação pública. 
MENSAGEM JUSTIFICATIVA:  
Senhor Presidente; 
Senhores Vereadores: 
                Esta via está em estado precário, pois há muito tempo não recebe 
cuidados de manutenção. Os moradores das proximidades estão a merecer 
estas providências. 
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INDICAÇÃO – 12/2020 
          Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
em conjunto com os Secretários Municipais de Obras e 
Esporte Turismo e Lazer, ouvido o plenário, mande instalar 
ACADEMIA DE GINASTICA AO AR LIVRE, junto a Sede 
da Comunidade na Localidade de Faxinal João da Costa, 
a população daquela comunidade tanto necessita a prática 
de exercícios e lazer.                      
MENSAGEM JUSTIFICATIVA: 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores:  

Conforme reivindicações dos moradores do Faxinal 
João da Costa, será de suma importância essa 
providência, a qual possibilitará aos moradores frequentar 
o espaço que hoje tem pouco atrativo, além de valorizar a 
Localidade e sobretudo a convivência saudável entre as 
pessoas. 

Sugestão seria utilizar espaço para esta finalidade, 
pois existe a demanda justificando a nossa proposta. 

 
INDICAÇÃO – 13/2020 
             Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, em conjunto com os Setores 
competentes, ouvido o plenário, gestione junto aos proprietários do Prédio da Rodoviária 
de Bom Retiro do Sul, a possibilidade de instalação de bancos para acomodar os 
passageiros dos ônibus que ali ficam esperando o transporte coletivo.                      
MENSAGEM JUSTIFICATIVA: 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores:  

  Temos visto diariamente as pessoas esperando ônibus no local em total 
desconforto. Entendemos ser de bom alvitre que o Poder Executivo esteja sensível e 
adote as medidas necessárias para o acolhimento desta sugestão, a qual todos nós 
esperamos e agradecendo. 

   Por fim, esperamos ter o apoio dos nossos pares e possamos ver concretizas 
estas melhorias a população de Bom Retiro do Sul, a qual, tanto merece.   

 

 
Cordialmente, 
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