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PROPOSIÇÕES 01 - Vereador Airton Giacomini  
 Bom Retiro do Sul, 06 de outubro de 2020. 
 
INDICAÇÃO – 24/2020 
         Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal em conjunto com a Secretaria Municipal 
de Obras e Viação, ouvido o plenário, faça a 
recuperação da Estrada Artur Käffer, com 
patrolamento, colocação de material de boa 
qualidade, limpeza dos bueiros e sarjetas.    
MENSAGEM JUSTIFICATIVA:  
Senhor Presidente; 
Senhores Vereadores: 
        Considerando que é uma rodovia da maior 
importância, pois por ela escoam diariamente 
milhares de litros de leite, entre outros produtos 
oriundos da agricultura, a qual, e muito forte na 
região. 
         E, pois, justo o nosso pleito, ante ao exposto, 
assim contamos com a aprovação dos meus pares 
e pronto atendimento da secretaria de obras.           
                                              

 
  
                                                                           

INDICAÇÃO – 25/2020 
         Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal em conjunto com a Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente, ouvido o plenário, faça 
a recuperação da Estrada que dá acesso a 
propriedade do Senhor Ildo Eidelwein, na localidade 
de Cruz das Almas, com patrolamento, colocação de 
material de boa qualidade, limpeza dos bueiros e 
sarjetas.    
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA:  
Senhor Presidente; 
Senhores Vereadores: 
        O Senhor Ildo Eidelwein é um grande produtor rural, o qual muito contribui para o 
desenvolvimento do nosso município, aja visto a emissão de notas fiscais, as quais geram retorno 
imediato ao erário público. 
        E, pois, justo o nosso pleito, ante ao exposto, assim contamos com a aprovação dos meus pares 
e pronto atendimento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.           
                                         
 
INDICAÇÃO – 26/2020 
         Indico ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal em conjunto com a 
Secretaria Municipal de Obras e Viação, 
ouvido o plenário, faça a recuperação da 
Rua dos Emancipacionistas no Bairro Alto 
da Bronze, com a recolocação dos 
paralelepípedos, os quais foram retirados 
pela Corsan. Sugerimos que o trabalho seja 
executado em caráter de urgência.      
MENSAGEM JUSTIFICATIVA:  
Senhor Presidente; 
Senhores Vereadores: 
            Considerando o risco iminente de 
acidentes no local levamos ao vosso 
conhecimento nossa preocupação, assim 
apelamos para o pronto atendimento.   
 
                                             Cordialmente,   
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