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INDICAÇÃO

AUTOR: DEPUTADO ANDERSON no SINGEPERON - PV

Indica ao Departamento de Estradas de
Rodagens DER, a necessidade de
recuperação da Linha 632 no Município de
Candeias do Jamaril Ro.

o Parlamentar que abaixo subscreve, nos termos do Art. 188 do Regimento
Interno, indica ao Departamento de Estradas de Rodagens - DER, a necessidade de
recuperação da Linha 632 no Município de Candeias do Jamaril Ro, a qual encontra-se
intransitável tanto para condutores de veículos, quanto para moradores no local.

Plenário das deliberações, 27 de junho de 2017.

~N DO SINGEPE~
Deputado Estadual - PV

JUSTIFICATIVA

Nobres Parlamentares,
A indicação tem por objetivo solicitar ao Departamento de Estradas de

Rodagens - DER, a necessidade de recuperação da Linha 632 no Município de Candeias
do Jamaril Ro.

Importante mencionar, que a estrada encontra-se sem condições de tráfego,
tanto para os moradores como para quem precisar transitar pelo local.

Dessa forma, solicitamos em caráter de urgência essa rec
aproveitando assim a oportunidade que o Departamento de Estrad s de R
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AUTOR: DEPUTADO ANDERSON DP SINGEPERON - PV
DER, pelo que nos foi informado, está em obra a 8 km de distância da Linha 632
mencionada.

Diante disso, importante observar que os moradores e agricultores da
região, diariamente necessitam trafegar nessa estrada para escoar sua produção.

Assim, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação da indicação.
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Ofício n" OOl/2017/APACA

Porto Velho - RO, 26 de junho de 2017

Ao Excelentíssimo Senhor,

ANDERSON DO SINGEPERON

Deputado Estadual

Nesta

Assunto: Solicitação de recuperação de estrada- Linha 632- Candeias do Jamari

Senhor Deputado,

Sirvo-me do presente para solicitar de Vossa Excelência, em caráter
•

emergencial, esforços para que providências sejam adotadas com relação a recuperação da

estrada de chão da Linha 632, a qual encontra-se intransitável tanto para veículos quanto

pessoas, localizada no município de Candeias do Jamari - RO.

Diante da gravidade dos fatos, solicitamos o máximo empenho de Vossa

Excelência para buscar soluções para a situação. Assim, reitero votos de estima e consideração

por Vossa Excelência, tendo absoluta certeza de atendimento do pleito ..

Presidente da Associação de Produtores Aliança do Candeias-AP ACA
, Gabinete do Deputada

ANDERSON DO SINGEPERON
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