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CÂMARA MUNICIPAL DE NIOAQUE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Poder Legislativo

REQUERIMENTO 05/2020

O Vereador que este subscreve, após ouvido o Plenário na
forma regimental, REITERA a Sua Excelência Valdir Couto de Souza Junior, Prefeito
Municipal, INDICAÇÃO N.º 017/2019, no sentido que seja feito de forma urgente
serviços de recuperação do pontilhão existente na Alameda Valentin kratzer.

JUSTICATIVA:

A referida Justificativa já foi apresentada junto a
referida Indicação n.º 017/2019, que ora estamos reiterando conforme cópia em anexo

Sala das Sessões em, 06 de agosto de 2020.

Vereador Elson da Silva Moreira –

Rua Coronel Camisão – 791 – Centro – Fone (67) 3236-1255 – CEP – 79220-000 Nioaque-MS
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CÂMARA MUNICIPAL DE NIOAQUE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Poder Legislativo

INDICAÇÃO 017/2019

O Vereador que esta subscreve, na forma regimental, e
após ouvido o Plenário, solicita o envio de expediente a Sua Excelência Valdir Couto de Souza
Junior, Prefeito Municipal, e ao Senhor Homero Santana Freitas, Secretário Municipal de Obras,
no sentido que seja feito de forma urgente serviços de recuperação do pontilhão existente na
Alameda Valentin kratzer.

JUSTIFICATIVA:

A indicação atende a diversos pedidos dos
moradores daquela localidade, que tem o pontilhão como única via de acesso, e a mesma se
encontra em situação precária, colocando em risco a vida de pedestres, ciclistas e do tráfego
de veículos, haja vista que sua estrutura esta totalmente danificada. Tratando-se de uma
necessidade e obrigação própria da administração pública municipal, contamos com as
medidas que venha atender esta reivindicação.

Sala das Sessões em, 24 de outubro de 2019.

VEREADOR ELSON DA SILVA MOREIRA – PSL

Rua Coronel Camisão – 791 – Centro – Fone (67) 3236-1255 – CEP – 79220-000 Nioaque-MS

