
EXMO. SR. PRFSTnENTF. HA MUNirTPA. n,.
procópio-pr.

protocoto

N": 25618
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indicação

EMENTA: Indica a realização de obras de recape asfáltíco na Rua
das Paineiras no Jardim Figueira..

RAPHAEL DIAS SAMPAIO e FERNANDO V. PEPPES,vereadores que esta subscrevem, no uso de suas prerrogativas regimentais e em nome do povo de Cornéiio'
Procópio, INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Amin José Hannouche providências para a
realização de obras de recape asfáltico na Rua das Paineiras no Jardim Figueira

justificativa

A péssima condição do asfalto na rua das Paineiras de uma
reclamação dos moradores do Jardim Figueira, por esse motivo a população se reuniu e fez um abaixo
assinado, que segue em anexo, para tentar sensibilizar as autoridades procopenses no sentido de corrigir esse
grave problema. °

Cornéiio Procópio, 20 de agosto de 2.018.

Raphael Dias Sampaif
Ve/éador- MD)

Fernando V^Peppes
Vereador - MDB

Rua Paraíba, 163 - Centro - 86.300-000 - Carnéilo Procópio - PR - Fone: (43) 3133-3000 - e-mail: camaranrMnicinalnn4ünn..ii oon.
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ABAIXO-ASSINADO

Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Cornélio
Procópio - PR.

Os cidadãos abaixo assinados, residentes e domiciliados
no Jardim Figueira, neste município, se valem do presente
para solicitar a Vossa Excelência o reparo no asfalto da Rua
das Paineiras, tendo em vista que é uma das principais vias
de entrada e saída do bairro, e que devido à má condição do
asfalto vem causando enormes prejuízos e transtornos para
os moradores daquela região.

Nome Doe. Identidade Assinatura
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