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uso de suas prerrogativas regimentais

Municipal, FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES

SEMURB/SEMOB, para executar 

bairros nas Entradas da cidade e vias principais.

de nossa cidade com muitos bairros novos e sem indicação.

entradas e vias principais, para melhorar o tráfego de pessoas de fora do município e até mesmo munícipes 

que não conhecem todos os bairros. 
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INDICAÇÃO  

 
EMENTA : Indica colocação de placas indicativas com os 
nomes dos bairros nas entradas da cidade e vias principais.
 
VANILDO FELIPE SOTERO, vereador que esta subscreve, no 

uso de suas prerrogativas regimentais, REITERA A INDICAÇÃO  ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

REDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES , recorrer junto 

executar o serviço de colocação de placas indicativas com os nomes dos 

bairros nas Entradas da cidade e vias principais. 

JUSTIFICATIVA:  

 

Esta indicação se faz necessária devido ao 

com muitos bairros novos e sem indicação. 

É necessário que estas placas indicativas sejam instaladas nas 

para melhorar o tráfego de pessoas de fora do município e até mesmo munícipes 

 Pedimos solução ao referido órgão em caráter de URGÊNCIA.

Exemplos de placas: 

Cornélio Procópio, 06 de Junho de 2014. 
 
 
 
 

VANILDO FELIPE SOTERO 
Vereador - PP 
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 PROTOCOLO 
                    Nº:             270/14  
                    Data:        06/06/14
                    Hora:            10:07 
                    Visto:      Carolina 

colocação de placas indicativas com os 
cidade e vias principais. 

vereador que esta subscreve, no 

o Excelentíssimo Senhor Prefeito 

er junto ao órgão competente, 

o serviço de colocação de placas indicativas com os nomes dos 

a devido ao crescimento geográfico 

ndicativas sejam instaladas nas 

para melhorar o tráfego de pessoas de fora do município e até mesmo munícipes 

os solução ao referido órgão em caráter de URGÊNCIA. 

 


