
!   Senhor presidente,
!   Senhores Vereadores e
!   Senhoras vereadoras.
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JUSTIFICATIVA

Considerando  a  grata  satisfação  deste  Vereador  e  atendendo  ao  pedido  da  comuridade  e   i

munícipes,  soncito  a  Revitalização  e  Pavimentação  Asfáltica  com  Drenagem  de  Água  na  Rua  da

Coleipa   e   Ru Joana Darc,  localizada na  Comunidade  da Coleipa.  A  pavimentação  asfáltica  nos

i   nossos   bairros   é   de   suma   importância   para   as   comunidades,   gerando   qualidade   de   vida   e   i
'

!   oportunizando  melhor  trafegabilidade  de  veículos  e  pedestres,  que  vem  sofrendo  com  inúmeros   1
buacos  e  acúmulo  de  água  nas  vias,  dificultando  o  ir  e  vir  das  pessoas.  A  realização  dessa  obra

beneficiará  toda  a  comuridade.  Assim,  pedimos  ao  Poder  Executivo  Municipal  que  viabilize  o

i   encaminhamento de tal solicitação, com sentido de melhorar a qualidade de vida e o elevado alcance   i
'

!    social  da comuridade.                                                                                                                                                             ;
'

Diante do exposto, solicito aos nobres pares, aprovação do requerido.                                                  ;

Estas são as razões que requeiro o seguinte:

REQUERIMENTO N° oo2/20

I

Requeiro  na forma  da  Lei  depois de cumpridas as  formalidades  Regimentais  Deste   i

i    Poder  Legislativo.   0  Vereador  que  este  subscreve  requer  que,  após  dado  cíência  ao  soberano   i
_.`.'

!   Plenário,   seja  encaminhado  EXPEDIENTE  INDICATÓRIO  ao  Excelentíssimo   Senhor  Prefeito   !

!   Municipal   NILSON   FERREIRA   DOS    SANTOS,   com   cópia   m   llustrissimo   Secretáno   de   :
i   lnfiaestrutura,  Senhor JORGE DICKSON, mostrando a necessidade de proceder à Revit@lização da    i

'

!   Pavimentação  Asffiltica  com  Drenagem   de  Água  na  Rua   da  Coleipa  e  Rua  Joana  Darc,   !
!   I.oca[izada na comunidade da co]eipa.
1

Plenário "Femando Conceição da Silva",  12 de Fevereiro de 2020.
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Vàldeir de Souza Costa

Vereador
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