Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
INDICAÇÃO Nº 03/2020

Indica ao Executivo Municipal de Iporã do Oeste, para
que através do setor responsável, providencie a
instalação de lâmpadas de LED na Rodovia Pinhal
Adriano Klein
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Iporã do Oeste – SC.

O Vereador que a esta subscreve, nos termos que dispõe o inciso I do artigo 239
do Regimento Interno desta Casa Legislativa e o inciso II do Artigo 70 da Lei Orgânica
do Município, indica ao Chefe do Poder Executivo, a seguinte providência:

Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que sejam tomadas
providências para a instalação de lâmpadas LED, partindo da Rua dos Pinheiros,
imediações do Bar e Mercado Três Irmãs, seguindo a Rodovia Pinhal até o campo do
Pinhal Esporte Clube.

Iporã do Oeste, Câmara Municipal de Vereadores, em 03 de agosto de 2020.

_____________________________
Sírio Assmann
Vereador

E-mail: camara@camaraipora.sc.gov.br
Rua Boa Vista, 309, Centro, Iporã do Oeste – SC, CEP: 89899-000

Fone: (49) 3634.1322

Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores

JUSTIFICATIVA
Senhor presidente,
Senhores vereadores e vereadora,

A iluminação de rodovias e ruas desempenha um papel importante para garantir
a tranquilidade e segurança dos cidadãos.
Ao longo da Rodovia Pinhal, se encontra também a edificação da pista de
caminhada, cujo fluxo de pessoas que a utilizam para se exercitar é considerável. A
iluminação LED possibilita maior sensação de conforto, graças à luz nítida e brilhante,
tornando a visibilidade bem melhor.
Além disso, esta iluminação contribui para a conservação do bem público e
garante boas condições do local. Reprimindo a criminalidade e permitindo a sensação
de conforto para quem transita na rodovia e também às pessoas que utilizam a pista
para caminhar.
Além do mais, em nossa cidade em várias ruas e avenida foram instaladas
lâmpadas LED com o objetivo de melhorar a iluminação e a segurança da população.
Atendendo às reivindicações dos moradores da Rodovia Pinhal, solicito que essa
Rodovia também seja contemplada com a instalação de lâmpadas LED.
Na certeza de podermos contar com a especial atenção do Executivo Municipal,
aproveitamos o ensejo para expressar votos de elevada estima.
Atenciosamente,

_____________________________
Sírio Assmann
Vereador

E-mail: camara@camaraipora.sc.gov.br
Rua Boa Vista, 309, Centro, Iporã do Oeste – SC, CEP: 89899-000

Fone: (49) 3634.1322

