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CARLOS COSTA
VEREADOR

O Vereador abaixo assinado no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal a seguinte
indicação a pedido moradores, conforme abaixo-assinado anexo.

"Os proprietários de Chácaras na Fazenda Cristo Rei no KM 30, solicitam que
providencie o mais brevemente possível a recuperação da estrada vicinal com
cascalho."

JUSTIFICATIVA

Ressaltamos as más condiçÕes da referida estrada, ocasionando sérios
problemas aos seus usuários, que inviabiliza o tráfego de veículos para o
escoamento de produtos hortifrutigranjeiros, o que vem acarretar sérios
prejuízos aos produtores e consequentemente ao Município. Lembramos
também das dificuldades enfrentadas pelos pequenos produtores ligados a
agricultura familiar, que semanalmente necessitam transportar seus produtos
para serem comercializados. Dessa forma, contamos com o apoio da
municipalidade quanto a urgência desta benfeitoria.

Sala das Sessões em 02 de Novembro de 2A2O
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O Vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal a seguinte
indicação a pedido dos moradores, conforme abaixo-assinado anexo.

"lndica a necessidade de proceder a reforma da Escola Municipal
Antonio Joaquim Albernaz localizada na Vereda das Lajes no KM 30 e

do Campo de Futebol da Comunidade, Neste Município."

JUSTIFICATIVA

A referida Escola Municipal Antonio Joaquim Albernaz necessita
urgentemente de uma reforma nos seus espaços, a fim de melhorar toda a sua

estrutura, no intuito de melhorar o aspecto do ambiente escolar.

O Campo de Futebol é uma área utilizada pela população, mas, que necessita
de reforma geral. Enfim, os moradores, jovens e adolescentes se agradam em
frequentar este local, por isso, seria de grande importância propiciar o lazer e o

esporte desses munícipes

Sala das Sessões em 02 de Novembro de 2O2O
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