CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO •ES
Parlamento: JOMAR CLÁUDIO CORRÊA

EXMA. SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO/ES.
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DV1mrndor que a esta subscreve. FRANCISCO BRAGA. no uso de suas atribuições e
prerrogativas legais. apás dar ciência em Plemírio através da Mesa Diretora desta Casa de Leis. vem INDICAR ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Wilsan Berger Costa. que determine ao setor competente desta municipalidade,
providencias para que seja executada a abra de recapeamento asfáltico de tadas as ruas e avenidas da sede da distrito
de Pantôes, neste município de Afonso Cláudio/ES.
Trata-se a presente propositura de atender as constantes reivindicações dos moradores
da referida distrito, e o proponente desta. visando assim condicionar adequadamente a acessa e proporcionar comodidade a
todas. indistintamente, vem através deste intermediar a solicitação a execução dessa essencial e indispensável obra pública.
pais a Poder Público local estará disponibilizando bem-estar não sá aos moradores da sede da referida distrito, cama também
às inúmeras pessoas que diuturnamente transitam ou trafegam pelas ruas e avenidas de Pontões, inclusive visitantes e
transeuntes.
Portanto, este Vereador. na qualidade de legítima representante da povo. vem interceder
ao Poder Público local para que agilize as obras de recapeamento das diversas ruas e avenidas da distrito, par considerar
também totalmente justa essa reivindicação, haja vista a precariedade que se encontra as vias públicas, na certeza de poder
cantar com a apoio para dar continuidade a um trabalho que tem como prioridade a excelência em atendimento. atendendo as
necessidades das moradores e, pelo grande alcance da proposição ora apresentada. a qual se coaduna com uma das
propostas da Governo Municipal. indicamos e esperamos cantar com a imprescindível atenção por parte da Senhor Prefeita
Municipal. uma vez que a iniciativa é de grande importância para os munícipes visando à satisfação e bem estar de todos.
indistintamente.
Plenária Monsenhor Paulo de Tarso Rautenstrauch
Afonso Cláudio/ES, 04 de MARÇO de 20!6.
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