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CA ARA MUNICIPAL DE 

Pi DORETAMA 

INDICA SÃO N° DE 2021 
(DO SRA. GO TTE CAVALCANTI) 

In•  co  a Prefeitura Municipal de Pindoretama, através do 

Ga mete do Senhor Prefeito do Municipal de Pindoretama, 

cretaria pertinente que seja feita drenagem na avenida 

Fi mo Crisóstomo seguindo até a avenida Capitão 

N. • ueira devido a vários pontos de alagamento. 

Na fon-na dos Arti No 113 e 114 do Regime 

através do Gabinet- o Senhor Prefeito do 

feita drenagem na enida Firmino Crisóst 

vários pontos de  al  amento. 

o Interno Indico a Prefeitura Municipal de Pindoretama, 

unicipal de Pindoretama, e Secretaria pertinente que seja 

mo seguindo até a avenida Capitão Nogueira devido a 

JUSTIFICATIVA. 

Considerando que • urante o período chu 

alagados e que o a 	ulo de água favorece 

de doenças além L dificultar o acesso as 

prejuízos e insatish do as pessoas que resi 

administração pare doção de medidas no 

relacionados: 

oso vários pontos da Av. Firmino Crisóstomo ficam 

proliferação de insetos podendo determinar a ocorrência 

residências e estabelecimentos comerciais provocando 

em e trafegam nessa via, venho solicitar providências da 

entido de realizar obra de drenagem nos pontos abaixo 

1- 	Em frente o 

Em frente 

3- Em frente E. 

4- Em frente L 

5- Em frente a  

comércio e residência  so  Sr. Jercovick Sá; 

sidência do Sr. Ednar o Filho da Dona Peta; 

sidência e comércio • • Senhor  Chico  do Zacarias; 

sidência da mãe do C arles, motorista da saúde; 

cademia Paz  Trainer;  e demais pontos de alagamento da Firmino Crisóstomo, 

como também... 

6- 	Na avenidr 

outros. 
apitão Nogueira em ente a residência da família do Sr. Osmar Bento, dentre 
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CA ARA MUNICIPAL DE 

PI DORETAMA  

isso, se agrava a s 

Assim, compete a 

mudar essa real idac 

povo Pindoretame 

e 

Ind()  de trabalho e  re  i da, gerando baixa atividade comercial e desemprego. 

inistração municipal a esta casa propor medidas que possam contribuir para 

. Com esta indicação d seio estimular a Feira de Pindoretama e a integração do 

(. 

Pindoretama, aos 16 de Abril de 2021. 

SRA. GO • ETTE CAVALCANTI 
VEREADO DE PINDORETAMA  
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