
REQUERIMENTO 28/2017 
 
 
Assunto: Solicita ao Poder Executivo informações. 
 
Autores: Flavio Aparecido Simão, Claudinei Cáceres Gil, Douglas Henrique Romão Jorge, 
Manoel Cabrera Peres e Paulo Cesar dias pinheiro. 
 
Requerido: Fábio Donizete da Silva – Prefeito Municipal. 
 
Os Vereadores que este subscreve, nos termos do Regimento Interno desta Casa, vem 
requerer que seja solicitado ao Prefeito Municipal informações sobre o calçadão em frente 
ao Clube Recreativo Eduardo Fernandes Dias e a Igreja localizada no calçadão 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Tem o presente a finalidade de requerer ao Prefeito Municipal que seja 
informado o porquê da falta de manutenção ao calçadão em frente do Clube Recreativo 
Eduardo Fernandes Dias e a Igreja no outro lado da praça, conforme fotos anexas. 

Os dois locais têm grande movimentação de pedestres e essas pedras 
soltas podem ocasionar algum acidente. 

 Quais providências o Executivo vai tomar em relação a essa 
manutenção? 

Na condição de agentes políticos devemos prestar um esclarecimento 
aos moradores de nossa cidade, sendo assim requeremos ao Excelentíssimo Prefeito 
Municipal que tome providências urgentes para realização dessa benfeitoria. 
 
 

Câmara Municipal de Novais, 29 de setembro de 2017. 
 
 

                                         FLAVIO APARECIDO SIMÃO 
                                  Vereador  
 
 
CLAUDINEI CÁCERES GIL                      MANOEL CABRERA PERES 
                Vereador                               Vereador  
 
 
 
PAULO CESAR DIAS PINHEIRO                    DOUGLAS H. ROMÃO JORGE 
                Vereador                                         Vereador  
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