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INDTCAçÃO Ne 173 l2OL7.

Senhor Presidente,

O Vereador que a esta subscreve na forma que dispõe o Regimento lnterno
desta Casa e depois de ouvido seu Egrégio Plenário solicita a V.Exa. que faça
chegar ao Exmo. Senhor Prefeito do Município, o teor da seguinte índicação:

Exmo. Senhor Prefeito,

Atendendo aos reclames dos moradores das Comunidades de Calú, papagaio
l, Milagres, Quiricó, saco da Lagoa, Vila são João, cajazeiras, no povoado do
Estevão, zona Rural da nossa cidade e preocupados com a saúde e o bem
estar dos seus moradores e após levantamento das necessidades
apresentadas pelos seus moradores, solicitamos de V.Exa. que autorize o
setor competente a adotar as providências necessárias para executar as
ações, a seguir discriminadas, com vistas a garantir uma melhor qualidade de
vida aos seus moradores:

o colocação de braços de energia elétrica e troca de lâmpadas nas
referidas comu n idades,

o Realização dos serviços de pintura, limpeza e troca de lâmpadas nos
Cemitérios da Calú e do Estevão,

o Realização das obras de encascalhamento nas estradas da Horta que
liga a Comunídade da Calú ao Estevão,

o Realização das obras de encascalhamento na estrada que liga as
Comunidades de papagaio l, Milagres e euiricó,
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.a,o*o riiüBi,lt Hf*uo,r,o,Realização de Rondas p"r, cr.iJ. rrrr;;;;1, ,.,, como as RondasEscolares, Rondas da patrulha Maria da p;.h;; RãnOas preventivas,
Ações e apoio por parte da secretaria rurrri.i.i'u. curtura, Esporte eTurismo. - SECET, aos grupos e e-ventos culturais, como por exemplo,samba de roda e capoeira, das referida, .ãrrr,arA"r.
Disponibilização por parte da Secretaria úr.[i*, de Agricultura _SEMAG, de uma equipe técnica para fazer um levantamento na busca

[tr,!::tt''tt 
a fim de fortalecer . egri.uitur;'iamiriar da referida

Sala das Sessões, em 17 de outubro de 2017.
A-

Anderún Baq-ütiro
Vereador autor.
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