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

Estado do Pa fa
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA

"0 PODER DO POVO A SERVICO D0 CIDADAO"
-_-_--,---------------~---,,--_-_-_____--ch-Aha-M-uwhdp-ATrfeiA-NTA-RATRBARADoi]RAi

CNPJ:  83.340.901/0001-50               '

drbirftyi±4\APROVAD0  POR  UNANIMIDADE

APROVADOPOR_X_EM:JJ_i

TusTmcATIVA

Considerando  a  grata  satisfapao  deste  Vereador  e  atendendo  ao  pedido  da  comunidade  e

municipes, solicito o Servico de Terraplanagem com drenagem para escoamento de ag`ra na Passagem

i   Monte Alegre e no Residencial do "Tom" localizadas ds margeus da PA408, Bairro do Pau D'arco.
Surge   a  necessidade   desta   solicitapao   pelas   condig6es   desgastadas   das   vias   por  serem   muito

movimentada, onde trafegam muitos pedestres e veiculos, qu6.vein sofrendo com o periodo chuvoso e

a  qunntidade  de  inineros  buracos  nas  vias,  dificultando  o  ir e  vir das  pessoas  necessitando assim

desses servi¢os para facilitar condic6es de acesso, gerando qunhidade de vida e oportunizando melhor

i   trafegabilidade.
'

Considerando o elevado alcance social desta reivindicapao, solicito ao Poder Executivo

Municipal que viabilize o encaminhamento, com sentido de melhorar a qualidade de vida da
I

I   populapao.

Diante do exposto, solicito aos nobres pares, aprovapao do requerido.

Estas sao as raz6es que requeiro o seguinte:

REQUERIMENTO N° 018/19

Requeiro  na  forma  da  Lei  depois  de  cumpridas  as formalidades  Regimentais  deste

Poder  Legislativo.   0  Vereador  que  este  subscreve  requer  que,  ap6s  dado  ciencia  ao  soberano

I   Plendrio,   seja  encaminhado  EXPEDm`ITE   INDICAT6RIO  ao  Excelentissimo   Senhor  Prefeito   i
I

Municipal NILSON FERREIRA DOS SANTOS, mostrando a necessidade de Vlabilizar a solicitapao

para  0  Servico  de  Terraplanagem  Com  Drenagem  Para  Escoamento  de  Agua  na  Passagem

i   Monte Alegre e no  Residencial do "Tom" Localizadas as  margens  da PA-408, Bairro  do Pau
I

I    D,arco.
I

I

I

I

Plenino "Femando Conceigao da Silva", 06 de Novembro de 2019.

Denio io Sour Silva
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