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O Vereador que abaixo subscreve propöe à nobre Mesa,
consultado o augusto e soberano Plenário, na forma regÌmental,
seja encaminhado expediente ao Exma. Sra. Prefeita ANTÔNIA
ELIENE LIBERATO DIAS, com cópia para o llmo. Sr. VITOR
MIGUEL DE OLIVEIRA - Secretétrio Municipal de Fazenda,
consubstanciado na seguinte Proposição Plenária.

Temática: Serviço de abertura de rua com patrolamento, alinhamento, arruamento,

limpeza, retirada de lixos e drenagem com manilhamento para interligaçäo entre os

bairros Rodeio e Jardim das Oliveiras, (Av. Prefeito Humberto C. Garcia e a Rua da

Torre), na quadra entre a Rua da Unidade e o Córrego do Junco.

Excelentíssima Prefeita,

Com meus cordiais cumprimentos, estendidos a vossa equipe de trabalho,

oportunamente, /ND/CO serviço de abertura de rua com patrolamento, alinhamento,

arruamento, limpeza, retirada de lixos e drenagem com man¡lhamento para interligaçäo
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entre os bairros Rodeio e Jardim das Oliveiras, (Av. Prefeito Humberto C. Garcia e a Rua

da Torre), na quadra entre a Rua da Unidade e o Córrego do Junco.

Defendo a extrema relevância da execuçäo dos serviços ora solicitados, pois

no local em queståo há um pequeno caminho utilizado por moradores que realizam esta

travessia de forma precária. Ainda informo que há casas construídas no local,

margeadas a esta pretensa rua que tem seus acessos prejudicados pela näo execuçäo

destes serviços, impedindo que os serviços públicos mais básicos fiquem prejudicados.

Por fim defendo que os serviços básicos e de infraestrutura, sejam levados

prioritariamente a quem precisa, o que o caso em questão.

Com estes apontamentos, despeço-me na certeza do atendimento desta

demanda, oportunidade que externo elevada estima e apreço.

Sa/a das Sessões, 14 de junho de 2022.

edes . REPUBUCANOSVer,
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