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À Câmara de Vereadores de Feliz-RS
INDICAÇÃO 19/2018
Os vereadores abaixo nominados, vêm, respeitosamente, encaminhar a esta Casa
Legislativa, conforme o previsto no artigo 165 do Regimento Interno, INDICAÇÃO, sugerindo
ao Poder Executivo Municipal que busque viabilizar a pavimentação asfáltica entre a localidade
de Escadinhas e a localidade de Bela Vista, até a divisa com o município de Bom Princípio, no
trecho com cerca de 2km.
O intuito da indicação visa à pavimentação asfáltica da estrada Bela Vista, que é
utilizada como principal trecho de escoamento da produção de morangos e outros produtos
delicados, que acabam se danificando devido a trepidação causada pela falta de
pavimentação. Isso faz com que nem sempre mercadoria chegue ao consumidor final em
excelentes condições.
Com o asfaltamento deste trecho, a ligação entre as principais propriedades produtoras
e os demais municípios do Vale do Caí, bem como Porto Alegre, destino da grande maioria dos
agricultores, em razão da entrega e comercialização de seus produtos junto à CEASA estará
totalmente pavimentada.
Assim, a partir do momento em que 100% (cem por cento) da via encontrar-se
pavimentada, o escoamento da produção se tornará mais eficiente, além do produto chegar ao
seu destino em excelente qualidade, uma vez que, o transporte de mercadorias também é
essencial a excelência do produto. Por fim, esta obra trará mais qualidade de vida aos
moradores da região.
Nestes termos pedem deferimento.
Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2018.
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