
CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Egrégio Plenário, 

INDICAÇÃO  k 7_4o /2.022 

APROVAD( • amminAnR 

Sela das Snsões, ein 

Soyetkis 

INDICO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 

respeitadas as formalidades regimentais e ouvido o Douto e Soberano Plenário, se digne 

Vossa Excelência, determinar ao setor competente desta municipalidade para verificação 

de regWarização  da área frontal doada para a Prefeitura, sendo a Estrada Jinichi 

Shigueno, Vila da Prata. 

Destacamos que a presente indicação objetiva atender à 

reivindicação dos cidadãos que frequentam a região, nos relatando que quando essa rua 

fo, criada os moradores doaram um grande espaçamento, e não sendo devidamente 

regularizada pela Prefeitura, virando uma rua paralela e sem saída, que segundo os 

munícipes está gerando transtornos. 

Na esperança de ver atendida esta solicitação, aproveito a 

oportunidade para reiterar os meus sinceros votos de elevada estima e distinta 

consideração 

uiz B aldo de Miranda, 28 de abril de 2022. 
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