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O  Vereador  que  abaixo  subscreve  propõe  à  nobre  Mesa,
consultado  o  augusto  e  soberano  Plenário,  na  forma
regimental,  seja  encaminhado  expediente  à  Excelentíssima
Senhora  Prefeita  Municipal  de  Cáceres  Antônia  Eliene
Liberato  Dias,  com  cópia  ao  secretário  de  infraestrutura  e
logística  wesley  sousa consubstanciado  na  seguinte
Proposição Plenária:

Temática:  O Vereador  Pastor  Júnior,  respeitosamente  INDICA a Chefe  do Poder
Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de Obras, solicita seja realizado o
um mutirão de limpeza, cascalhamento e patrolamento de todas as ruas do  Bairro
Vila Nova.

                                                 Excelentíssima Prefeita 

Justificativa:                                                               

A  presente  indicação  tem  por  objetivo  atender  as  reivindicações  dos

moradores deste bairro sabemos que este bairro e muito populoso contendo diversos

comércios em sua avenida principal e sendo o corredor de aceso de outros demais

bairros  ao  centro  da  cidade,  portando  solicitamos  esta  melhoria  através  deste

documento aos moradores do bairro vila nova, ressaltando que o período chuvoso que

dificultava este serviço passou, e com isso as ruas ficaram deterioradas quase que

intransitáveis desta forma solicitamos ao executivo que faça este serviço a fim de trazer

um pouco mais de conforto e dignidade aos moradores deste referido bairro e aos que

necessitam  deslocar  por  estas  ruas,  sendo  assim  concluímos  expressando  nossa
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estima  e  consideração  a  exma  Prefeita  Municipal,  crendo  que  seremos  atendidos

trazendo assim alegria aos moradores do bairro vila nova desde já agradecemos.

Sala das Sessões,  10 de maio de 2022

VER. PASTOR JUNIOR
Cidadania
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