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O Vereador SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS, no uso de suas
atribuiçôes legais e regimentais, vem requerer à V. EXa que, após deliberação e
aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito a seguinte
indicaçáo:

"Reaualificação asfáltica da rua Grécia na entrada do residencial Boa Sorte.

JUSTIFICATIVA

Moradores do referido residencial nos procuraram alegando que em virtude das
chuvas comprometeu o asfaltamento da entrada do bairro e ruas. Nesse sentido,
solicitamos o apoio dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Apro
Sala das Sessões, em í9 de Abrilde2022.
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o vereador slLENo DE cEReuErRA Brspo Dos sANTos, no uso de suas
atribuiçõ-es legais e regimentais, vem requerer à V. EXa qr", ,pO, OãÍÉ";;çã;;
aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr. pàreito . ."à'rintã
indicação:

"sgligit"^o" , 
"ob"rÍur" 

do" oonto" d" ôribut n" ,n"nid" Anro, M"""dopróximo ao posto Sabbá.

JUSTIFICATIVA

A implantação de coberturas irá garantir o bem_estar da população que faz
embarque e desembarque nas referidas paradas. Nesse sentido, solicitamos o
apoio dos nobres colegas para aprovação dessa indicação

Sala das Sessôes, em 12 de Abril de 2021.
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