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PROPOSIÇÕES 02 - Vereador Antônio Gilberto
Portz
INDICAÇÃO –19/2020
Indico ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal, em conjunto com o Secretário
Municipal de Obras e Viação, ouvido o plenário,
realizem obras para recuperação da Rua Frontino
Soares no Bairro Alto da Bronze, com colocação
de material de boa qualidade, patrolamento e
limpeza geral.
MENSAGEM JUSTIFICATIVA:
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Conforme se percebe pelas fotos
anexas existem muitos buracos, os quais geram
grande desconforto aos moradores da rua,
inclusive nesta época de chuva o barro a trabalha
e prejudica a todos.

INDICAÇÃO –20/2020

Indico ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal, em conjunto com o
Secretário Municipal de Obras e Viação, ouvido
o plenário, faça a limpeza em volta das capelas
mortuárias da nossa cidade, inclusive
manutenção dos banheiros e pintura geral.
MENSAGEM JUSTIFICATIVA:
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Tendo em vista que os
municipais
acorrem ao local somente nos momentos de maior
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tristeza quando da perda dos seus entes queridos,
e, pois, justo, que o poder público municipal faca
sua parte do anto as capelas com as melhores
condições de higiene e limpeza externa e interna
mente.

INDICAÇÃO –21/2020
Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, em conjunto com o Secretário Municipal
de Obras e Viação, ouvido o plenário, realizem obras para recuperação da Estrada Albino Mattes, a
qual inicia junto a RS 129, entrada do Faxinal e vai até o Cemitério da Cruz das Almas, com colocação
de material de boa qualidade, patrolamento e limpeza geral.
MENSAGEM JUSTIFICATIVA:
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Esta Estrada passa pelo Maranata, porém existe um trecho que se encontra intransitável,
tamanha é a erosão do leito da mesma. No contesto geral esta estrada apresenta muitos problemas de
trafegabilidade.

Bom Retiro do Sul,
29/09/2020
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