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INDIC AÇ'A( 
Sra, Adriana do iVlansucto  

prete tura 	municipal 	de 
Pindoretama, através da secretaria de 
infraestnittna e serviços públicos, que seja 
realizada a continuação d.a abertura da Rua 
do Dept::..ito do  Cowboy  e tp,u, termina no 
final da Rua. Canith na Vila do Cruzeiro 
localizado no Pratius 3; 

Na fM ma dos artigos 113 e 114 do Regimento Interno,indico à prefeitura 

municipal de 	doretama, através da secretaria de infraestrutura e serviços públicos, 

Li 

a a eontin uação da abertura da. Rua do depósito do  Cowboy  e que 

Rua Cw1:15 At a Vila do Cnizeiro ocalizado no Priyti;ts  

up_  stad,,t verbahnente na it.ia  Sessao  Ord  

que seja realizat, 

termitia no final 

JSTE FIC, • IA 

(„) referid4 Pr(:jeto de indicação tem por objetivo aj  whir  no trallS1 to das familias 
que ali residem, t.ni como na segurança dos mesmos,. 	visto os moradores vem pedindo 
algum tempo pet4 referida obra. 

Pindoret aina, aol  02 de julho de 2021. 

PROTOCOLO DE PROPOS çÃo C.M.P. 

Tipo: 	 Ng 	/20 	VER EAD(./R DE Pi.l'.\IDOR. 

Em 	/ /0/20  Z (.  Resp. : 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
Rua  Pe.  Antanin Nepornucenn, n° 56- CEP 62860-030 

P 	 -- (85) 3375-1' 	- $.7,pjF4,dpre,-"topla reAot , 	n 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

PINDORETAMA 

DESPACHO 

A PRESIDENTE DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PINDORETAMA, em conformidade com o inciso II do  Art.  33 da Lei Orgânica 

do Município c/c o inciso II, do  art.  30 do Regimento Interno, decide: 

Com fundamento do Artigo 114 do 

Regimento desta Casa, recebo a presente indicação e 

encaminho a quem seja de direito. 

Pindoretama/CE, 02r / -{9' de 2021. 

MARIA G 
Presidente 

E 
Kart  tr. ttlp A61 d  

TE CAVALCANT rTY: OS SOBRINHA 
a Camara Municipal de Pindoretama/CE.  

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
Rua  Pe.  Antônio Nepomuceno, n° 56— CEP 62860-000 
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