Câmara Municipal de Niterói
Gabinete do Vereador Carlos Otávio Dias Vaz - CASOTA

INDICAÇÃO N°.

/2021

Ementa: Sugere ao Poder Executivo Municipal,
junto ao órgão competente que seja feito
Recapeamento
na
Rua
Professor
Oscar
Prezewodowdski, no Bairro Vital Brasil – Niterói.

Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, ouvido o Douto Plenário, que seja enviado ofício ao Exmo.
Prefeito Axel Grael, com cópia para o órgão competente, para que seja feito Recapeamento Rua Professor
Oscar Prezewodowdski, no Bairro Vital Brasil – Niterói.

Sala das Sessões, 08 Setembro de 2021.

Carlos Otávio Dias Vaz – CASOTA
Vereador – Líder do PSDB

Justificativa:
A principal função de um Vereador é apresentar e analisar propostas para melhorar a qualidade
de vida dos munícipes de uma cidade. O Vereador é, ao mesmo tempo, porta-voz da população junto ao
Executivo. Portanto, considerando o empenho deste Vereador em prestar atendimento às legitimas
demandas apresentadas em seu gabinete e, em colocar em condição de efetiva contribuição e diligência
para a solução e para a prestação de melhores serviços públicos, apresenta-se a indicação legislativa.
Com efeito, informo que o nosso gabinete foi procurado por moradores deste logradouro
solicitando que intermediássemos junto ao setor competente da prefeitura, quanto ao Recapeamento na

E para que a pretendida proposição possa prosperar, na forma ora apresentada, cumpre-me
levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e à elevada apreciação de meus distintos pares,
aos quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem à mesma o devido apoio para a sua regimental
acolhida e merecida aprovação.
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Por todo o exposto aqui, justifica-se a presente indicação.
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