
  Poder Legislativo
  Câmara Municipal Itapoá - Santa Catarina

REQUERIMENTO VERBAL Nº 08/2010

Senhor Presidente,

Os Vereadores  que este  subscrevem requerem na forma regimental,  e 

depois de ouvido o Plenário, que o Prefeito Municipal, Sr. Ervino Sperandio, faça a 

aquisição,  através  de  financiamento,  caso  o  Município  não  disponha  de  verba  para 

compra à vista, dos seguintes maquinários:

• 01  máquina  que  varre  e  aspira  a  areia  das  vias  pavimentadas  de  nosso 

Município;

• 02 caminhões caçamba trucados e traçados;

• 02 máquinas retro escavadeiras;

• 01 máquina moto niveladora.

JUSTIFICATIVA:

É  de  conhecimento  público  e  notório  que  o  maquinário  do  nosso 

município, além de bastante antigo, não é suficiente para atender a demanda e manter o 

nosso sistema viário em boas condições de uso.

• Sabemos que são muitos quilômetros de valas e ruas a serem mantidos limpos 

em nosso município;

• Sabemos que o nosso Município tem sido bastante castigado com chuvas nos 

últimos meses;

• Sabemos  que  o  esforço  do  Executivo  Municipal,  através  do  Sr.  Prefeito 

Municipal, do Sr. Secretário de Obras e de toda a Equipe de Obras e Serviços 

Públicos tem sido bastante grande no sentido de manter as nossas vias em boas 

condições de uso;
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• Sabemos,  também, que de nada adianta tal  esforço se não dermos condições 

(bons  maquinários)  a  nossos  valorosos  servidores  de  desempenhar  um  bom 

trabalho para agradar os nossos munícipes, turistas e veranistas.

Diante de todos estes fatos e tantos outros não citados é que a bancada do PMDB, no 

Poder Legislativo de Itapoá, requer que o Sr. Prefeito Municipal adquira com máxima 

urgência tais equipamentos, uma vez que este Legislativo já se manifestou por diversas 

vezes em aprovar o financiamento para a solução desse problema.

Itapoá, 22 de fevereiro de 2010.

Atenciosamente,

                                           
Daniel Silvano Weber          Jeferson Rubens Garcia
    Vereador PMDB    Vereador PMDB

Joarez Antonio Santin    José Maria Caldeira
   Vereador PMDB      Vereador PMDB
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