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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

Telefone: (51) 3220-4234 - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

MOÇÃO

MOÇÃO

                            Senhor Presidente:

 

                             A vereadora que esta subscreve, requer após os  trâmites Regimentais, com fundamento no art.
95 do Regimento deste Legislativo e no parágrafo único do artigo 55 da Lei Orgânica do Município de Porto
Alegre, seja encaminhado a seguinte: 

 

 

MOÇÃO DE APOIO

 

                        Ao Ministro Da Infra Estrutura Henrique Tarcísio Gomes de Freiras para que a BR-116,
trecho Sul, receba o nome do General Geraldo Antônio Miotto.

 

PELOS MOTIVOS QUE PASSA A EXPOR:

                   

                       Apresento a presente MOÇÃO DE APOIO para que o trecho Sul da BR116 ganhe o nome do
General Geraldo Antonio Miotto, falecido no último dia 20 de janeiro. General Miotto foi um grande cidadão e
militar referência do Exército Brasileiro, instituição para a qual se dedicou pelo bem do Rio Grande do Sul e do
Brasil. Foi a partir de sua observação efusiva sobre as péssimas condições daquela rodovia, que o Exército
Brasileiro tomou a frente da obra, parada pelos governos, concluindo a tão aguardada duplicação, em um
trabalho técnico eficiente que conferiu segurança aos motoristas e boa infraestrutura para o transporte de cargas,
contribuindo para a economia do Estado e do País. Por isso, batizar de Rodovia com o nome do General Miotto
é uma homenagem mais que justa a um grande patriota e brasileiro.

 

Vereadora Mônica Leal
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Documento assinado eletronicamente por Monica Leal Markusons, Vereadora, em 02/02/2021, às
16:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br, informando
o código verificador 0203538 e o código CRC 5D37CEE0.

Referência: Processo nº 038.00011/2021-03 SEI nº 0203538

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

