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ESTADO DO PARANÁ
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INDICAÇÃO 006/2019

Autor: Admir José Padilha Schisler

Senhores Vereadores

O vereador supracitado com assento nesta casa de Leis vem com o devido respeito e na
forma regimental requerer e propor:

Vem apresentar a Vossa Excelência e desta colenda casa de leis, a proposição:

() Requerimento (X) Indicação ( ) Moção ( ) Projeto e:

Solicita junto ao executivo melhorias na estrada rural da localidade de Caçador no Rio

da Barra, tendo em vista a péssima condição da mesma.

JUSTIFICATIVA

A necessidade de recuperação dessa estrada se tornou iminente, face ao estado precário
da via, que compromete a segurança das pessoas que utilizam a via. Sendo que a mesma se
encontra em péssimas condições devido aos muitos buracos e valas existentes na sua extensão. A

estrada rural do Caçador tem causado transtornos e prejuízos aos moradores pois a situação da

mesma está cada dia pior, tendo em vista que alunos utilizam a estrada todos os dias para se
deslocarem até a escola. Com a melhoria realizada a administração estaria ajudando diretamente
os moradores desta região os alunos e consequentemente a economia local. De exposto, espero
as providências do Chefe do Executivo Municipal.
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INDICAÇÃO 005/2019

Autor: Admir José Padilha Schisler

Senhores Vereadores

O vereador supracitado com assento nesta casa de Leis vem com o devido respeito e na

forma regimental requerer e propor:

Vem apresentar a Vossa Excelência e desta colenda casa de leis, a proposição:

( ) Requerimento (X) Indicação ( ) Moção ( ) Projeto e:

Solicita junto ao executivo que seja realizado a manutenção da estrada que dá acesso a

comunidadede Gleba Nove.

JUSTIFICATIVA

As estradas vicinais possuem extrema importância econômica, além de social e

ambiental. Do ponto de vista econômico, são responsáveis pelo escoamento da produção agrícola

e o consequente abastecimento das zonas urbanas. Também, são através delas que os insumos

agrícolas necessários à produção chegam às propriedades rurais. Além de importante acesso ao

centro urbano das crianças em idade escolar e do trânsito diário da frota municipal. Do exposto,

espero as providências do Chefe do Executivo Municipal.
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