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Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia 
Estado do Rio de Janeiro 

t, Rua Hermórgenes Freire da Costa, 179— Centro — Tel.: (22) 2621-1525 R.217 
GABINETE DO VEREADOR ALZIMAR DE ALCEBÍADES 

Excelentíssimo Senhor Vereador 
ROBSON DE SOUZA FARIAS 
Presidente da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia 

INDICAÇÃO NP 766/201B 

O Vereador subfirmado, com assento nesta Casa Legislativa, vem na forma regimental INDICAR ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que interceda junto à Secretaria competente, no sentido de executar a 
pavimentação asfáltica e manilhamento das ruas abaixo discriminadas, pois há muitos anos necessitam de 
asfaltamento por haver grande concentração de terra, levantando muita poeira, areia e buracos, todas pertencentes 
ao loteamento Jardim Soledade, no bairro Fluminense neste Município: 

---E1T1 
Rua das Orquídeas 
Rua das Margaridas 
Travessa Samaritana 
Rua das Violetas 
Rua dos Cravos 
Rua dos Magnólios 
Rua das Rosas 
	4--- 

Travessa Vitalino José Pereira 
Rua Iracy dos Santos 
Rua Ataídes dos Santos 
Travessa donas Gomes de Macedo 
Rua João Lessa 

ENT 
s. P• 

D á PACHO - 
Secretaria para 
Em 

Constou no expediente da Sessac 
do dia 

JUSTIFICATIVA  dpbsn -' 

• 	 IDENTÇ .  

A presente indicação se faz necessária, por ser uMa antiga eivindicação dos moradores daqueles 
logradouros, haja vista a quantidade de areia e buracos e' também as péssimas condições das mesmas, 
principalmente em dias chuvosos. iidiS trinsforMán-i' 'nurn verdadeiro caos há anos, impedindo até os 
moradores de saírem de suas residências. Porém, diversas ruas próximas daquele loteamento já se encontram 
asfaltadas. Portanto, face ao acima exposto e certo de que o Poder Executivo dará uma resposta positiva para os 
moradores daquela localidade uma vez tão esquecida pelas gestões anteriores, encaminho a presente 
INDICAÇÃO para aprovação de Vossa Excelência. 

Sala das Se sões, 14 	ju i de 2016.  

ES 

ALZH 	 VIEIRA A GR A VES 
Izim r de Alt ebía 

-Veread 


