
REQUERIMENTO N° 22/2018

Os  Vereadores  que  esta  subscrevem  requerem,  na  forma  regimental,  que  o  Poder
Executivo, através de setor competente, encaminhe informações a respeito das providências tomadas
face às indicações enviadas a esse Poder, sendo estas:

Indicação nº 15/2018: pavimentação da Rua da Graça, no bairro Samambaial;
Indicação nº 28/2018: manutenção da Rua Maria Nuciata Bruculi Big, no bairro Barra do

Saí;
Indicação nº 29/2018: colocação de iluminação pública na Rua 1320, no bairro Verdes

Mares, e manutenção da Rua 2700, no bairro Pontal do Norte.
 

Justificativa

Tal ato legislativo se justifica em função da cobrança feita pelos munícipes à vereança
que,  não  sendo  o  responsável  pela  execução  destas  demandas,  requer  informações  acerca  das
providências tomadas frente às indicações de modo a informar aos munícipes e, futuramente, tomar as
providências cabíveis se assim se fizerem necessárias.

Itapoá/SC, 23 de março de 2018.
Thomaz Willian Palma Sohn

Vereador PSD
                                                                                                   [assinado digitalmente]

Janayna Gomes Silvino                                                         Jonecir Soares 
Vereadora PR Vereador PR

[assinado digitalmente] [assinado digitalmente]

Ezequiel de Andrade 
Vereador PR

[assinado digitalmente]

      José Maria Caldeira                                                                 Joarez Antonio Santin
Vereador – PMDB Vereador - PMDB
[assinado digitalmente] [assinado digitalmente]

                                             Jeferson Rubens Garcia
                                             Vereador - PMDB

                                                         [assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3o e §4o, da Lei Orgânica de Itapoá, Resolução nº 
14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).                                                                          
Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador P.B.G
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