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PROJETO DE INDICAÇÃO

Sr. Presidente, 
Senhores (as), Vereadores 
 
 

Eu, Isamares Soares de Macêdo
indico para que seja ouvida e aprovada
Municipal, a seguinte solicitação:

 
 

Exponho este Projeto de Indicação, pois 
referidotrecho se faz necessária, os moradores sofrem constantemente com a lama no 
período das águas e com a poeira no período de estiagem, ocasionando problemas de 
saúde e também prejudica a trafegabilidade.

Outro motivo é melho
condições de vida para a população, e também contribuir para o desenvolvimento 
econômico e social do local.

Por esta razão, expon
receberei a aprovação dos nobres colegas, assim como o apoio do
Municipal. 
 
 
Plenário Antônio Oliveira Santana,

 
 
 
 
 

 
Vereador
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INDICAÇÃO : 053/2018 
 

Senhores (as), Vereadores (as). 

Isamares Soares de Macêdo, Vereadora com assento nesta Casa de Leis, 
para que seja ouvida e aprovada em Plenário e encaminhado ao Poder Executivo 

Municipal, a seguinte solicitação: 

•  Que seja feito pavimentação asfáltica na Av. JK, no 

perímetro entre a Av. 1º de Maio e a Rua Piauí.

Justificativa 
 

Exponho este Projeto de Indicação, pois a pavimentação asfáltica do
se faz necessária, os moradores sofrem constantemente com a lama no 

período das águas e com a poeira no período de estiagem, ocasionando problemas de 
saúde e também prejudica a trafegabilidade. 

elhorar a infra-instrutora da nossa cidade, oferecer melhores 
condições de vida para a população, e também contribuir para o desenvolvimento 
econômico e social do local. 

esta razão, exponho este Projeto de Indicação, e tenho plena
aprovação dos nobres colegas, assim como o apoio do

Plenário Antônio Oliveira Santana, aos dez dias mês de setembro de 201

___________________________ 
Isamares Soares de Macêdo 

Vereadora 
 

tel: (94) 992868083 

com assento nesta Casa de Leis, 
em Plenário e encaminhado ao Poder Executivo 

pavimentação asfáltica na Av. JK, no 

perímetro entre a Av. 1º de Maio e a Rua Piauí. 

pavimentação asfáltica do 
se faz necessária, os moradores sofrem constantemente com a lama no 

período das águas e com a poeira no período de estiagem, ocasionando problemas de 

ra da nossa cidade, oferecer melhores 
condições de vida para a população, e também contribuir para o desenvolvimento 

ndicação, e tenho plena convicção que 
aprovação dos nobres colegas, assim como o apoio do nosso Gestor 

de 2018. 
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