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I   Senhor presidente,
!   Senhores vereadores e
I   Senhoras vereadoras.
I

I

JUSTIFICATIVA
REFftyAcO

Considerando  a  grata  satisfapao  deste  Vereador  e  atendendo  ao  pedido  da  comuridade  e   :

i   muhicipes,   solicito  a  pavimentapao  asfaltica  com  drenagem  para  escoamento  de  agua  na  Rua   i
I   Intemediaria  e  Rua  Born  Sossego,  localizadas  na  Comunidade  do  Livramento.  Essa  rua  6  muito   :
I

i   movimentada, onde trafegan muitos moradores e visitantes para conhecer os lgarap6s e balnedrios da   i
I

i   Comunidade,  necessitando  assim  da  Pavimentapao  Asfaltica  para  facilitar  condic6es  de  acesso,   !

i   gerando  qualidade  de vida e oportuhizando melhor trafegabilidade de veiculos e pedestres  que vein   iI

i   sofrendo com o periodo chuvoso e a quantidade de indmeros buracos nas vias, dificultando o ir e vir   i
i   das  pessoas.  A  realizapao  dessa  obra  beneficiari  toda  a  comunidade.  Assim,  pedimos  ao  Poder   :

'

!   Executivo Municipal que viabilize o encaninhamento de tal solicitapao, com sentido de melhorar a   i

i   qunlidade  de  vida  da  comunidade.  Diante  do  exposto,  solicitanos  aos  nobles  pares,  aprovapao  do   :
I

'

I    requerido.

Estas sao as raz6es que requeiro o seguinte:

REQUERIMENT0 N° 008/19

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

I    Poder  Legislativo.   0  Vereador  que  este  subscreve  requer  que,  ap6s  dado  cichcia  ao  soberano   !
I,-I

Plenino,   seja  encaminhado  EXPEDIENTE  INDICATORIO   ao  Excelentissimo   Senhor  Prefeito   i

i   Municipal NILSON FERREIRA DOS  SANTOS,  mostrando  a necessidade  de  atender a  solicitapao   i
I

i   para  Pavimentapao  asfaltica  com  drenagem  de  agua  na  Rua  Intemediala  e  Rua  Boa  Sossego   I
!   localizada na comuhidade do Livranento.
I

Plen&rio "Femando Conceigao da Silva",  11 de Setembro de 2019.
I
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Valdeir de Souza Costa
Vereador
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