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INDICAÇÃO N° 004/2020 

GAB. IX) VEREADOR  AGNALDO OLIVEIRA PINHEIRO 

Exm°. Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA 

Os Vereadores que a esta subscreve, requer que após a tramitação regimental seja 
encaminhada ao Prefeito Municipal a seguinte indicação: Que seja feita a pavimentação 
em paralelepípedos da Rua Jorge Peixinho em Medrado. 

JUSTIFICATIVA:  

Observamos que o referida Rua não é pavimentada. Outrossim a presente Indicação já 
fora feita por este Gabinete, não obtendo êxito no que tange à efetivação da política 
pública em questão, nem ao menos tendo uma resposta por parte do Executivo deste 
Município, que sempre demonstrou e continua demonstrando total descompromisso e 
irresponsabilidade para com o povo de Medrado. 
No intuito de continuarmos lutando em prol do povo de Medrado, bem como de todo o 
Município de Andorinha, seguiremos firmes em nossas indicações, reivindicando mais 
uma vez desta Prefeitura intervenção para a referida obra. 

Sala das Sessões, 04 de março de 2020. 

AGNALDO OLIVEIRA PINHEIRO 
Vereador 

JOSÉ VÀNER ARAÚJO DE LAVÔR 
Vereador 
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Vereador 
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INDICACÃO N° 005/2020 

GAB. DO VEREADOR  AGNALDO OLIVEIRA PINHEIRO 

Exm°. Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA 

Os Vereadores que a esta subscrevepm, requerem que após a tramitação regimental seja 
encaminhada ao Prefeito Municipal a seguinte indicação: Que seja feita reforma da rede 
de esgotos de Medrado em caráter de urgência. 

JUSTIFICATIVA:  

Como é de conhecimento de todos os Vereadores e Vereadores visto que por diversas 
vezes este Gabinete vem pautando a presente indicação nas Sessões desta Casa 
Legisladora, a rede de esgotos de Medrado precisa ser reformada em caráter de 
urgência. 
Com os períodos chuvosos, o presente e muitas vezes repetido pleito, faz-se mais 
necessário ainda. Outrossim, se dessa vez, a Prefeitura decidir atender o pleito em 
questão, mostrará ao povo medradense que ao menos minimamente existe algum 
compromisso por parte do Poder Executivo deste Município com a referida 
comunidade. 
Com intuito de contribuir efetivamente com a melhoria da qualidade de vida de nosso 
povo, propomos a referida reforma a esta Prefeitura. 

Sala das Sessões, 11 de março de 2020. 

AGNALDO OL 	PINHEIRO 
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JOSÉ VA 4NER ARAÚJO DE LAVÔR 
Vereador 


