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INDICA  AO  CHEFE  DO  PODER  EXECUTIVO  MUNICIPAL,  A
NECESSIDADE  DE  CONSTRUIR  UMA  CASA  NA  COMUNIDADE
NOVA CONQUISTA PARA SERVIR DE ACAMPAMENTO PARA A
EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS.

Com fundamento no que preceitua o Artigo 85 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, após
ouvir o soberano Plenário, seja encaminhado este expediente indicatório ao Exmo. Senhor Jakson de Oliveira
Rios Júnior, Prefeito Municipal, visto a necessidade de atendimento da presente proposição.

“JUSTIFICATIVA”

Tendo  em  vista  a  grande  extensão  de  nosso  município  e,  levando  em  consideração  o  princípio  da
economicidade, venho solicitar do Executivo Municipal a construção de um ponto de apoio para os funcionários
da Secretaria de Obras nesta localidade para facilitar os trabalhos da equipe, uma vez que, a construção deste
ponto de apoio iria contribuir para economia do município com as idas e vindas dando assim, mais comodidade
e conforto a equipe, além de melhorar ainda mais a produção de resultado dos serviços, visto que, os servidores
da Secretaria de Obras, na época de patrolamento, ou dando manutenção em estradas, pontes entre outros,
ficam alojados em casa particular, e eles gostariam que tivessem um espaço reservado para o próprio descanso.
Acreditamos  que,  se  a  Secretaria  de  Obras  despusesse  de  um  local  no  Terceiro  Assentamento,  onde  fica
centralizado aos demais, como certeza seria um avanço muito grande, pois ajudaria os funcionários de obras e
demais setores do município, melhorando assim, toda a logística para atender a demanda dos serviços no P. A.
Vale do Seringal.

Isto posto, clamo o apoio dos Nobres Pares na aprovação desta proposição indicatória e, que o Executivo venha
atender esta necessidade.

Plenário das Deliberações “Adamastor Batista de Miranda”, em 19 de fevereiro de 2021.
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