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Ern

Objeto: Pedido de Melhoria.
§cc tária

O vereador Milton Cózar da Silva, amparado pelo Inciso II Art. 136 e 149 e seguintes do

Regimento Intemo da Câmara Municipal de Vcreadores de Presidente Bemardes - MG e dc

acordo com o Inciso XIX do Art. 66 da Lei Organica deste Município, REQUER ao chefe do

Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, que seja disponibilizado

na comunidade de "Cruzes", fixação de cesta de lixo em logradouro público, a fim de preservar

o meio ambiente, bem como promoveÍ coleta do hxo-

Fundamentação - Justifi cativa-Motivo:

Venho por meio deste solicitar a realização da melhoria acima, haja vista que a População de

Presidente Bernardes - MG, em especial da Localidade Cruzes venr sofrendo gÍandes transtomos,

com problemas com o lixo.

Assim, pedimos ao Poder Executivo Municipal que viabilize os pleitos ora realizados, com sentido

de melhorar a qualidade de vida da comunidade- Diante do exposto. solicitamos aos nobres pares

aprovação do requerido.

Atcrrciosamentc.

Presidente Bernardes - MG, l8 de outubro de 2021.

Wfr*,-a4*.ú9&
Milton Cézar da Silva
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REQUERTMENTO N' 043/202r
Em

Objeto: Pedido de Melhoria.
etáar&

0 vereador Milton Cézer da Silva, amparado pelo L:ciso II AÍ. 136 e 149 e seguintes do

Regimento Intemo da Câmara Municipal de Vereadores de Presidente Bemardes - MG e de

acordo com o Inciso XIX do Art. 66 da Lei Orgânica deste Município, REQUER ao chefe do

Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal dc Obras, promovida reforma no

campo esportivo e vestiários situado na localidade "Cruzes", a frrn de estimular a pratica de

arividades esportiva na localidade.

Fundamentação - Justilicativa-Motivo:

Veúo por meio deste solicitar a realização da melhoria acima, haja vista que a População de

Presidente Bemardes - MG, em especial da Localidade Cruzes venr sofrendo gÍandes transtomos,

diante da precariedade dos vestiários e do campo de futebol.

Assim, pedinos ao Poder Executivo Municipal que viabilize os pleitos ora realizados, com scntido

de melhorar a qualidade de vida da comunidade. Diante do exposto, solicitamos aos nobres pares

aprovação do requerido.

Atenciosamcnte.

Presidente Bemardes - MG, l8 de ouubro de 2021.

/-9/z
Milton Cézar da Silva
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Presidente Bernardes-MG, 08 de novembro de 202'1

Ao Excelentíssimo Senhor

Vereador Santiago Soares Femandes

Presidente da Câmara Municipal de Presidente Bemardes-MG

PRESIDENTE BERNARDES-MG

Senhor Presidente,

Em atendimento ao Requerimento de no. U212O21, de autoria do vereâdor
Milton Cézar da Silva, que solicita do Executivo a Íixação de cestas de lixo nos
logradouros públicos na comunidade de Cruzes, venho encaminhar a essa Casa,
através de Vossa Senhoria, resposta ao requerimento do vereador.

lnformo ao Edil que o Executivo irá providenciar a abertura de processo licitatório
para aquisiçáo de tais cestas de lixo, e táo logo esteja concluída a contrataçáo do
licitante vencedor iremos providenciar a instalaçáo das cestas de lixo na localidade de
Cruzes.

Por oportuno, em relaÉo ao Requerimento de no. U312O21, de autoria do
mesmo vereador, que solicita melhorias e reformas no campo espoÍtivo e vestiário
situado na localidade de Cruzes, informo ao vereador que em breve iremos
providenciar a reforma no campo êsportivo e vestiário situado naquela comunidade.

Atenciosamente,

,&áfu, NetoOlívio Qu

Prefeito Municipal
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