
ft 
Wow osuomorm 
pm  Viazi2

022. N°  

Matéria: 

Em: 
 _2a_l_f25__J,2a_.  Às  PaidiSiP 

<,‘
ER41  

.10 

Fls:  O  I 	•  
Rubrica:  

OPAL DE 

PROTOCOL()  

Vereadora 

Recebedor:  

Camara Municipal de Pindoretama  

Requerimento 02/2022 

À Senhora Presidente da  Camara  Municipal de Pindoretama 

A vereadora Adriana do Mansueto observado o que estabelece o 

regimento interno da  Camara  Municipal de Pindoretama, após apresentação e aprovação 
em plenário, vem REQUERER que seja enviado oficio ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito de Pindoretama solicitando a pavimentação em pedra, tipo calçamento, na rua  

JOSE  GALDINO DA SILVA, que dá acesso a vila da família do de cujus José Galdino 
da Silva, localizado no distrito de Pratius, na localidade de Pratius I, nesse município. 

Após aprovação do presente Requerimento solicito que sejam enviadas 
cópias ao Gabinete do Prefeito e a Secretaria de Infraestrutura do Município de 
Pindoretama. 

JUSTIFICATIVA: Tal requerimento se deve ao fato de que a referida rua tem um 
grande número de residências, e tal beneficio tem importância no desenvolvimento 
urbano, social e econômico de nossa urbe, em especial ao distrito do Pratius, bem como 
melhorar a autoestima dos cidadãos que dependem do uso dessa via, além de valorizar o 
logradouro. A realização de tal obra irá melhorar a estética da rua, a segurança viária e 
facilitação na limpeza urbana de nossa cidade. 

Pindoretama, 20 de s 	 22  
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CÂMARA MUNICIPAL DE 

PINDORETAMA 

DESPACHO 

A Presidente da Câmara Municipal no uso de suas atribuições 

e tendo o REQUERIMENTO de n° 

até a 

ti 

/2022 do Vereador(a) 
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SESSÃO LEGISLATIVA 
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NONA LEGISLATURA, bem como estando em conformidade com o Artigo 

112 do Regimento Interno desta Casa, DETERMINO, que seja encaminhado 

a quem é de direito, via oficio, bem como arquive-se cópia da documentação 

na pasta do autor da propositura. 

Pindoretama/CE, a_121_4th/144,2ki3de 2022. 

MARIA GORE TE CA ALCANTI BA 	SOBRINHA 
Presidente da Lamara Municipal de Pindoretama/CE. 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

Rua  Pe.  Antônio Nepomuceno, n° 56- CEP 62860-000 

CNPJ 02.960.694/0001-34 -(85) 3375-1820 - cpindoretama@gmail.com 
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