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Gabinete do Vereador JOSÉ MARINHO ZICA
Ex m o . S r .
Leonardo Diógenes Coelho
DD. Presidente da Câmara Municipal
Dores do Indaiá - MG

INDICAÇÃO N°

)$ /2Q16.

0 Vereador que este subscreve,
no uso de suas
e
regimentais,
atribuições
constitucionais,
legais
fundamentado no art. 157 do Regimento Interno desta Casa,
requer que após deliberação do Plenário desta Egrégia Casa
Legislativa, seja oficiado o Exmo. Senhor Prefeito para que
tome a seguinte providência:
Que seja providenciada a recuperação da estrada rural
Dores do Indaiá a Bom Despacho, nos dois sentidos de
direção, ou seja, sentido a Capela e da Fazenda do Dr. José
Carlos de Faria.
JUSTIFICATIVA

Devido as últimas chuvas a referida estrada encontrase praticamente intransitável, dificultando o transporte
dos estudantes, dos produtores rurais e o escoamento de
leite e gado daquela localidade.
Como a base econômica do Município está concentrada na
pecuária, é salutar que se redobre à atenção as estradas
municipais, a fim de minimizar os prejuízos suportados por
este setor que ainda tem se destacado diante do colapso
econômico que nosso País se encontra.
Assim, conto com a costumeira
pares na aprovação desta indicação.

compreensão

Nestes termos pede-se deferimento.

de

meus
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Gabinete do Vereador JOSÉ MARINHO ZICA
Sala das Sessões Dácio Chagas de Faria, 07 de março de
2016.
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