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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipaldo Condado
Ver. Pedro Andrade da Silva Filho

Requeiro à mesa ouvido o plenário, uma vez cumprida às formalidades
regimentais, que seja encaminhado ao gêstor municipal, a presente indicaçáo,
no sentido de que proceda o mais depressa possível com OBRAS DE
REFoRMA o AMPLIAÇAO na ESCOLA OLEGARIo FONSECA, em nosso
Município, tendo em vista que a Citada escola, tem servido de um segundo
lugar em aprendizagem de crianças e adolescentes e que está precisando
urgentemente de melhorias na sua estrutura e ampliaçáo de seu espaço,
proporcionando assim, mais conforto e comodidade aos que alifrequentam.

Condado/PE,

'14

de março de 20í8.

Filho (Neném de Nâldinho)

Ver. Edinâldo do Nâsc

Ver, Ped

JugtiÍicetiva em plenário
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara [.Iunicipal do Condado
Ver. Pedro Andrade da Silva Filho

Requeiro à mesa ouvido o plenário, uma vez cumprida às formalidades
regimentais, que seja encaminhado ao gestor municipal, a pÍesente indicaçáo,
no sentido de que proceda o mais depressâ posslvel com OBRAS DE
REFORMA e AMPLIAÇAO na ESCOLA OLEGARIO FONSECA, em nosso
Munlclpio, tendo em vista que a Citadâ escola, tem seÍvido de um segundo
lugar em aprendizagem de crianças e adolescentes e que está prêcisândo
urgentemente de melhorias na sua estrutuÍa e ampliaçáo de seu espaço,
proporcionando assim, mais conforto e comodidade aos que alifrequentam.

Condado/PE, 14 de março de 2018.

Filho (Neném de Naldinho)

Ver. Edinaldo do Nasc

Ver. Pedro

Justificativa em plenário
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