
Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

INDICAÇÃO: 034/2019- CM/FA
ASSUNTO: Recuperação de bueiro,
AUTORIA: Ver. Borrachinha.

JUSTIFICATIVA;

Com base no Artigo 173 do Regimento Interno desta Douta Casa de Leis, indico ao
excelentíssimo senhor Prefeito, a necessidade urgente de proceder com a recuperação do bueiro,
localizado na estrada vicinal saindo da sede do Município em sentido ao Distrito de Bela Vista,
próximo à entrada da propriedade do senhor Jaime.

PROPOSIÇÃO:

O Vereador signatário, no uso de suas prerrogativas constitucionais e considerando o acima
justificado propõe na forma regimental a seguinte Indicação:

Art. 1° - Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Adélio dos Santos, a
necessidade urgente de proceder com a recuperação do bueiro, localizado na estrada vicinal saindo
da sede do Município em sentido ao Distrito de Bela Vista, próximo à entrada da propriedade do
senhor Jaime. Cabe lembrar que devido as constantes chuvas o bueiro em questão está bastante
danificado, correndo o risco de causar acidentes aos seus usuários, visto que abriu uma enorme
cratera e a população está estão utilizando apenas a metade da estrada. Vale lembrar os alunos da
região enfrentam quilómetros de estradas para ter acesso a uma educação, fato agravado por esses
tipos de situação, demonstrando assim a tamanha importância em atender tal indicação o mais rápido
possível.

Art. 2° - Esta Indicação entra em vigor após sua publicação.
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