Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
INDICAÇÃO Nº 07/2020

Indica ao Executivo Municipal de Iporã do Oeste, para
que se faça a instalação de lâmpadas de LED em todas
as comunidades do interior onde já existe iluminação
pública.
ADRIANO KLEIN
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Iporã do Oeste – SC.

A Vereadora 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, no município de Iporã do Oeste, com a instalação de lâmpadas de LED
em todas as comunidades do interior onde já existe iluminação pública.

Iporã do Oeste, Câmara Municipal de Vereadores, em 20 de novembro de 2020.

_____________________________
Irmí Rohr Schneiders
Vereadora

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,
Considerando o PL nº 020/2020 que visa remanejamento de recursos do
executivo aprovado por essa casa legislativo cuja justificativa visava a instalação de
lâmpadas de LED nas comunidades do interior, venho indicar que essa se faça o quanto
antes.
Considerando que possuem comunidades que estão pagando pelo serviço a
mais de três anos, e, que as mesmas não funcionam.
Considerando que a iluminação pública dá uma maior segurança a população e
ao patrimônio ali existente.
Considerando ainda que esse é um desejo de várias pessoas que me
procuraram pedindo para que sejam tomadas as devidas providencias.
Dessa forma, Excelentíssimo Prefeito Municipal em exercício, espero que este
pedido seja considerado, devido a importância que representa para a população de
Iporã do Oeste.

Aproveito a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

____________________________
Irmí Rohr Schneiders
Vereadora

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

Fone: (49) 3634.1322

