
Câmara Municipal do Condado
Casa João Pereira de Andrade

CNPJ: 1 1.490.4221000 í-09

tNDtcAçÃo No o09/2018

Exmo. Sr. Vice- Presidente da Câmara Municipal do Condado

Ver. Elias Gomes da Silva

Requeiro à mesâ ouvido o plenário, uma vez cumprida às formalidades
regimentais, que seja encaminhado ao gestor municipal, a presente indicação,
solicitando , o suporte para o envio de UMA IMPRESSoRA coLORlDA, UM
AR CONDICIONADO e UM TELEFONE FIXO, ao Pelotão de Policia Militar do
Condado, pois são itens indispensáveis, para o bom Íuncionamento do citado
Pelotáo, no recebimento de denúncias, pois considerando a falta desses bens
materiais para o bom funcionamento do Pelotão da Polícia Militar de Condado
e que a atual conjuntura é improvável a realização de um policiamento
ostensivo e mais eficiente; solicito o mais depressa possível, a aquisiçáo de tal
bens para a referida Entidade.

Condado/PE, 19 de março de2018.
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JustiÍicativa em plenário

AV. 1 5 de Novembro, 668- Condado - PE Fone. (A1) 3642-1072- 3642-1261
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Câmara Municipal do Condado
Casa João Pereira de Andrade

CNPJ:'1 í.490.42210001-09

Exmo. Sr. Vice- Presidente da Câmara lvlunicipal do Condãdo

Ver. Elias Gornes da Silva

Requeiro à mesa ouvido o plenário, uma vez cumprida às formalidades
regimentais, que seja encaminhado ao gestor municipal, a presente indicaÇão,
solicitando , o suporte para o envio de UMA IMPRESSORA COLORIDA, UM
AR CONOICIONADO e UM TELEFONE FIXO, ao Pelotáo de Policia Militar do
Condado, pois são itens indispensáveis, para o bom funcionamento do citado
Pelotão, no recebimento de denúncias, pois consideÍando a falta desses bens
materiais para o bom funcionamento do Pelotão da Polícia l\ililitar de Condado
e que a atual conjuntura e improvável a realizaçáo de um policiamento
ostensivo e mais êficiente; solicito o mais depressa possível, a aquisição de tal
bens para a referida Entidadê.

Condado/PE, 19 de março de 2018.

Ver. Pedro da Silvâ Filho

Juslificativa Bm plenário

AV. 15 de Novembro 668- Condado - PE Fone: @1) 3642-1072- 3642-1261
e-mail, camaracondadope@outlook.com
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cÂM.q,RA MUNTcTPAL Do coNDADo
Casa João Pereira de Andrade

Condado (PE). l9 de março de 2018.

R-EQUERIMENTO

Considerando a falta de bens mâteriais indispensáveis para o bom
firncionamento do Pelotão da Policia Militar de Condado. Considerando
ainda, que na âtual conjuntura é improvável a realização de um policiamento
ostensiYo eficiente.

Requeiro o suporte do Poder Executivô para o envio de uma
impressora colorida, um ar-condicionado e um telefone fixo, fundamental
para o recebimento de denúncias.

PEDRO E DA SILVA FILHO
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Av. l5 de Novembro 668 Cordado PE Csp: 55.940.000 CNPJ: I 1.490.42210001-09
Fone: (81) 3í2-t072 e-mail: cabinetc.cnrc.pe@9u!pqL!9!q

camarâcondadopc@outlook.com

Presidentc da Câmara de Vereadores de Condado - PE
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CÂMARA MUNICIPAL Do CONDADO
Casa João Pereira de Andrade

Condado (PE), l9 de março de 2018.

REQUERIMENTO

Considerando a falta de bens materiais indispensáveis para o bom
firncionamento do Pelotão da Policia Militar de Condado. Considerando
ainda, que na atuâl conjuntura é improvável a realização de um policiamento
ostensivo eficiente.

Requeiro o suporte do Poder Executivo para o envio de uma
impressora colorida, um âr-condicionado e um telefone fixo, fundamental
para o recebimento de denúncias.

PEDRO DA SILVA FILHO
Presidenle da Câmara Vereadores de Condado - PE

Av. 15 de Novembro 668 Condado - PE Cep: 55.940.000 CNP.,: I 1.490.42210001{9
Fone: (8 I ) 3642"1072 e-mail: gebin€tc.crnc.pef.ioutlook.com

camâmcondadope@outlook.com


