
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 

 
 
 
 

ROPOSIÇÕES: 01                               Bom Retiro do Sul, 18 de abril de 2017 

 

Vereadores: Paulo Cesar Cornelius, Airton Giacomini, Tiago Delwing Pedroso, Antônio Gilberto Portz 

e Antônio Manoel Pereira 

08/2017 
Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, em conjunto com o Secretário Municipal 
de Obras e Viação, ouvido o Plenário, realizem obras para  instalação de dois quebra-molas 
na Rua  Valdemar Arnt  Bairro Imigrante, um em frente ao consultório médica da Dra. Mirian 
Pletsch e o outro em frente à residência do Senhor Nelmo Lerner, conforme indicação na foto 
integrante desta.  
 
MENSAGEM JUSTIFICATIVA: 
Senhores Vereadores: 
                   
                      Em face de os veiculos automotores estarem desenvolvendo altas velocidades, 
espondo os moradores das proximidades ao risco para acidentes com maior gravidade. Nosso 
pleito vem no sentido de prevenir para que não aconteça algo pior. Igualmente temos a certesa  
de que o Poder Publico Municipal estará sensível para o pronto atendimento. 
 
09/2017 
Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, em conjunto com o Secretário Municipal 
de Agricultura, Meio Ambiente e Indústria e Comércio, ouvido o Plenário, realizem estudos 
para conceder incentivos municipais, tais como: cursos, treinamentos, seminários e transporte 
para feiras e eventos a todos representantes da Agroindústria, em especial os que vão expor 
seus produtos. 
 
MENSAGEM JUSTIFICATIVA: 
Senhores Vereadores: 
 
                         O setor agroindustrial é vital para o desenvolvimento do município, neste 
sentido estamos sugerindo melhor valorização daqueles que expõem em outros municípios e 
assim divulgam seu trabalho, abrindo novos mercados, com os quais estaremos auferindo 
recursos que irão impulsionar nossa economia e consequentemente gerar melhor qualidade 
de vida. 
                         De outra banda, atualmente o trabalhador rural tem sofrido grandes 
dificuldades para se estabilizar economicamente em face da crise que assola o país. Assim, 
toda ajuda que advir do Poder Executivo, cursos, treinamentos, seminários, transporte, serão 
de extrema valia para solidificar esta atividade. 
                     
                         Qualquer recurso financeiro aplicado na agricultura se multiplica e reverte em 
benefício direto e indireto aos produtores rurais e ao Município como um todo. Neste sentido, 
lembramos que há a necessidade da realização de melhorias e iniciativas como na 
eletrificação rural, abastecimento de água via redes hídricas, estradas, linhas de crédito, 
maquinário, novos pontos de comercialização da Feira Rural, assistência rural, diversificação, 
pesquisa, cooperativismo, associativismo, entre outras melhorias necessitadas pelo setor 
agrícola. 
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                            Deste modo solicitamos a colaboração dos nossos pares para a aprovação 
deste pleito. 
 
                          Sento o que nos apresenta o momento subscrevemos –nos, 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

Atenciosamente.  
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