Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
INDICAÇÃO Nº 06/2021

Indica ao Executivo Municipal de Iporã do Oeste para
que, através do setor responsável, tome providências
para adaptar e melhorar o acesso ao centro comunitário
de Linha Monte Maria, Iporã do Oeste, SC.

Exmo. Senhor,
MÁRIO HECK
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 Executivo Municipal para que, através do setor responsável, tome
providências para adaptar e melhorar o acesso ao centro comunitário de Linha Monte
Maria, Iporã do Oeste, SC. Ajustando o acesso, condicionando-o à estrada geral, para
facilitar a entrada e saída à comunidade. Espaço onde estão localizados os
equipamentos comunitários: Ginásio de Esportes, Igreja e Campo Esportivo.

Iporã do Oeste, Câmara Municipal de Vereadores, em 26 de abril de 2021.

_____________________________
Michel Nedel Barth
Vereador

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

Fone: (49) 3634.1322
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Câmara Municipal de Vereadores

JUSTIFICATIVA
Senhor prefeito,
Vereadores, Vereadora

O acesso ao centro comunitário da Linha Monte Maria está acondicionado à
estrada geral que registra diariamente um grande fluxo de caminhões e outros veículos.
É recorrente, também, o registro de excesso de velocidade neste trajeto, cujo desenho
se dá por uma linha reta. O acesso à comunidade é inclinado e dificulta a entrada e
saída para a estrada geral, oferecendo sempre muito perigo aos condutores de
veículos.
Reconhecemos que durante a pandemia não se possa realizar eventos que
geram grandes aglomerações, mas as pessoas da comunidade ocupam o espaço
regularmente com reuniões, cultos religiosos, entre outros. Além do mais, o espaço foi
conquistado com grande empenho, envolvimento comunitário e investimentos públicos,
mas precisa de ajustes para oferecer segurança no trânsito.
Destacar que os reparos são urgentes para evitar que se agrave a situação, e
lembrar, senhores, que este é um pedido realizado pelos integrantes da diretoria da
Comunidade de Linha Monte Maria.
Certo de que a proposição seja considerada, reitero protestos de estima e
consideração.
Atenciosamente,

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

Fone: (49) 3634.1322
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