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          “Que seja Patrolado cascalhado

rua de aceso a o Frigorífico

 

JUSTIFICATIVA: 

 

O pedido se faz necessário, pois em visita ao local, constato
via de acesso necessita de melhorias para melhorar
especificamente os de grande 
trabalhadores, uma vez que os mesmos trafeg
incluindo os trabalhadores que utilizam
trabalho. 

É necessária urgência n
comprometida, uma vez que os usuários
manutenção em seus 
familiares. 

 

Certo de contar com vossa atenção e compreensão, na oportunidade 
renovo meus votos de estima 

             
  

 

                                                       

 

 
 

ROVIDÊNCIAS N.055/2017                                              ENTRADA EM

   

LVES (PP) 

 
 

O VEREADOR QUE 

REQUER QUE, A
REGIMENTAL, SEJA 

EXCELENTÍSSIMO SR. P
JEFERSON LUIZ TOMAZONI

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

Que seja Patrolado cascalhado e compactado com o rolo compactador
Frigorífico aurora e ao parque industrial”  

O pedido se faz necessário, pois em visita ao local, constato
necessita de melhorias para melhorar o tráfego 

cificamente os de grande porte, incluindo-se os ônibus 
, uma vez que os mesmos trafegam diariamente por aquele local, 
trabalhadores que utilizam-se de veículos próprios para irem ao 

É necessária urgência na reparação, pois a via esta bastante 
uma vez que os usuários estão tendo uma 

manutenção em seus veículos, comprometendo assim os seus orçamentos 

Certo de contar com vossa atenção e compreensão, na oportunidade 
estima consideração e apreço. 

Sala das Sessões, 28 de Março

                                                        
ROSMAR ALVES 

     VEREADOR (PP) 

 

 

NTRADA EM: 23/03/2017 

UE ESTA SUBSCREVE 

APÓS TRAMITAÇÃO 

EJA ENCAMINHADO AO 

PREFEITO MUNICIPAL 

OMAZONI –O SEGUINTE 

ROVIDÊNCIAS: 

com o rolo compactador a 

O pedido se faz necessário, pois em visita ao local, constatou-se que a 
o tráfego dos veículos, 

se os ônibus de transporte dos 
diariamente por aquele local, 

de veículos próprios para irem ao 

reparação, pois a via esta bastante 
 crescente alta de 

comprometendo assim os seus orçamentos 

Certo de contar com vossa atenção e compreensão, na oportunidade 

28 de Março de 2017. 


