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PROPONENTE: VEREADOR SÉRGIO LUIZ BACHA - PDT 

O Vereador que a presente subscreve, em conformidade com o texto regimental, indica a Mesa 
Diretora para que depois de ouvido o soberano Plenário, que envie expediente ao Diretor Presidente da 
Agesul, Sr. Ednei Marcelo Miglioli, solicitando à seguinte providência: 

• A realização do patrolamento e do cascalhamento das estradas vicinais da 
Colônia Ingazeira, bem como também da Colônia Cachoeira. 

JUSTIFICATIVA 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores. 

A solicitação em tela tem o objetivo atender os munícipes das áreas vicinais da nossa cidade, 

pois a referida estrada não está oferecendo as mínimas condições de trafegabilidade, com riscos 

iminente de acidentes aos usuários, bem como causando danos aos veículos e também e também 

transtorno de todos os transeuntes pois a mesma conta com diversos pontos críticos em virtude da falta 

de manutenções. "A via, é largamente utilizada por fazendeiros, indígenas e moradores da região, e 

precisa de forma urgente da realização de serviços de patrolamento e cascalhamento, para garantir 

segurança aos motoristas e pedestres, dessa forma prevenindo acidentes". 

Destaco ainda que o meio de transporte mais utilizado pelos munícipes trata-se de um ônibus 

denominado como "Viação Murtinhense" que levam a população até a beira do Rio Apa, porém em 

época de chuva até mesmo o referido ônibus está com dificuldades para trafegar no local. 

Por se tratar de um pedido da comunidade em geral, peço o apoio de todos os Vereadores para 

sua aprovação e pronto atendimento por parte Diretor- Presidente da Agesul, Sr. Ednei Marcelo 

Miglioli. 

Sala de Sessões, 27 de Novembro de 2018. 
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