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CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
Caçapava do Sul - RS— Capital Farroupilha 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N°0 2V2019. 
AUTOR: VEREADOR: Zilmar Araujo (MANO) - PP 

"Solicita Providência do Poder Executivo Municipal 
Através da Secretaria de Obras, para que tome providencia 

o mais rápido na Estrada da Cancha dos Fagundes em 
frente à propriedade do Senhor Breno Dutra ali neste local 

não tem como passar carro, a Estrada esta Broqueando 
por baixo e não tem largar suficiente para um carro 

posar, sendo que o perigo pode acontecer a quaJjue 
momento pedimos agilidade". 

Senhor Presidente: 	 E 
Senhores Vereadores: 	 ¶ . 

o I  

O Vereador abaixo firmado membro efetivo dest 'Co 1da 
Casa das Leis, após tramitação Regimental, SOLICITA PROVJEPÇIA 
do Poder Executivo Municipal Através da Secretaria de Obras,jarue 
tome providencias o mais rápido na estrada da Cancha dos Fagund4em 
frente à propriedade do Senhor Breno Dutra ali neste local não tem émo 
passar carro a estrada esta broqueando por baixo e não tem largura 
suficiente para um carro passar, sendo que o perigo pode aconlecer .a 
qualquer momento, pedimos agilidade. 

JUSTIFICATIVA 

Justifica-se a presente solicitação de providência, que os moradores e o 
morador que mora na propriedade do Senhor Breno estão com grande 
dificuldade de passar neste local, motivo estrada esta broqueando por baixo 
está perigoso pode acontecer um acidente. 

À apreciação dos Nobres Pares. 
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CAÍViARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
Caçapava do Sul - RS - Capital Farroupilha 

SALA DÁS SESSÕES, JOÃO MANOEL DE LIMA E SILVA, 
31 de Outubro de 2019. 

Vfreídor 
Zilmar Araújo - PP 
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