Camara Municipal de felizburgo
Esfado de Minas Gerais
CNPJ: 22.699.136/0001-74
Offcio n° 029/2018
Assunto: Encaminhamento
(faz)
Servic;o: Presidencia do Camara

Felizburgo (MG), 22 de mar<:;:o de 2018.
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Excelentfssimo Senhor Prefeito,

~ <'c,

. ___ - _..-';_,,l,'a>

C.~mp[imentando-o

cordialmente,

venho

feitas

das

pelos

atraves

para

Q

deste,

moradores

do

a, no dia

reuniaqif
curso.

f>. 'JR'"'

4,

\

momento,

aguardamos

resposta

oficial

com

ALESSANDRO B
GA SOUTO
PRESIDENTE A CAMARA

Excelentfssimo

Senhor

JANIO WILTON MURTA PINTO COELHO

Prefeito Municipal
Felizburgo/MG.

I

Prat;a Antonio Alves de Oliveira, 16 - Centro - Cep. 39.895-000 - Felizburgo - MG
Telefax: (3313743-1280 - E-Mail: camorofeJiz@uoLcom,br
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-MAIORES REIVICAC;OESPARA A COMUNIDADE

PRATES.

- Carro da feira passar pelo menos no mesmo itinerario
do transporte

escolar.

-Estrada patrolada

de qualidade. Na ultima vez que a

patrol passou nao foi nem na porta da casa de uma
crian<;a que

pega o6nibus

5hs da manha .Muito tudo

mate e sujo pelo caminho que essa crian<;a faz ao
chegar no ponto do 6nibus.
-mata burro na Fazenda Boa Nova proprietaria
Angela viuva do Sr Gerson Moreira(
""","__

dona

esta reivindica<;ao

"""tem .ue seE,.~~ell~i!1?~ m~Iuapid~%l~~~f~~~foi~, ~~ta
fazenda tem uma crian<;a de 7 anos que precisa
estudar e estar tendo
ponto, devido

0

dificuldade

horario que

0

de vir ate

0

6nibus passa as 5:15

da manha.
A crian<;aja deparou
motoqueiros
estatuto
protegida
ja deu

0

com cobras pelo caminho, vacas e

estranhos oferecendo

balas( De acordo

0

da crian<;a toda crian<;a tem que ser
e amparada.Segundo
aval se fizer

0

0

chefe de transporte

mata burro vai pegar a crian<;a

na porta.
-Ver as condi<;5es dos 6nibus que pega as crian<;as
nem parece que esta carregando seres humanos

muita sujeira, do jeito que deixa no patio na sexta-feira
volta na segunda-feira
- Segundo
onibus

0

motorista

tudo sujo.
nao foi feita vistoria

nos

neste 2Q semestre, e as crianc;:as indefesas

estao correndo

risco de vida junto

com

0

motorista.

Gostaria que os senhores vereadores olhasse tudo isso
com muito carinho porque sao vidas em jogo.
-Pedir os senhores vereadores
amor

esta comunidade

-Mais visitas

Prates

para olhar com mais
tao esquecida.

do agente de saude nas casas.

-Levar cestas basicas para os moradores
Prates.Passamos por dificuldades

o

muitos grandes .

ana passado n6s nao recebemos

basica. Sendo que as comunidades
prometida,

nenhuma cesta

(Para terra, Terra

Prata,Paraguai e demais foram atendidas)

No mais eu da comunidade
de agradecer
vereadores

0

presidente

pela iniciativa

Prates gostarfamos

da camara e os demais
desta reuniao. Que

acontece mais e mais, porque queremos
todas

dos

estas reivindicac;5es.

COMUNIDADE

PRATES.

AGRADECE.
FElISBURGO 05 DE MAR<;O/2018

resposta

de

Representante
NALVA AMARAL

