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

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO-ES
RECEBE.M"OS
Em,
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O Vereador que a esta subscrever, BERIATO AUGUSTO
ALVES, com assento neste Poder Legislativo Municipal, conforme preceitua o§ 4º, do
Art. 1 º e Art. 192, do Regimento Interno (Resolução nº 001/2002), após dado ciência
no Soberano Plenário desta Casa Legislativa aos demais Edis, vem INDICAR ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Edélio Francisco Guedes, intermediando inúmeras e
constantes reivindicações da população Afonsoclaudense e visitantes, que interceda
junto órgãos governamentais competentes (DER/DNIT), bem como junto ao setor
competente desta municipalidade, quanto à necessidade de adotar medidas para
viabilizar a implantação/construção de "pontos de ônibus" com bancos e coberturas,
em ambas as margens das estradas municipais, estaduais e federais de toda área que
compreende os limites territoriais (divisas) do município, incluindo os perímetros
urbanos das sedes dos distritos, dos bairros e do centro da cidade, por onde
transcursam as linhas de transporte coletivo, transporte escolar e circular.
Tal indicação se faz necessária para atender aos
inúmeros usuários desses meios de transportes, onde em quase sua totalidade, os
tradicionais locais de embarque e desembarque de passageiros na área territorial do
município, infelizmente não existe nenhum tipo de proteção para os mesmos, pois
além das condições climáticas que constantemente obrigam os passageiros a
aguardarem os ônibus em locais não apropriados, muitas das vezes precisando sair
correndo para embarcarem, colocando em risco a vida dessas pessoas e, com a
construção de pontos de ônibus, consequentemente irá amenizar esse sofrimento,
proporcionando o devido conforto aos passageiros antes de embarcarem em suas
respectivas conduções, já que os mesmos padecem muito com a· falta desse
indispensável benefício, principalmente em dias de chuva, frio e sol intenso, fazendoos sentirem desvalorizados pelo Poder Público e totalmente desprotegidos, já que são
obrigados a enfrentarem as intempéries da natureza, lamentavelmente.
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Esse Parlamentar, mesmo muito antes de se eleger para o
cargo eletivo que hoje com muito orgulho e responsabilidade o exerce, com recursos
próprios, pagou para construir 01 (um) ponto de ônibus à margem da estrada
principal que corta sua propriedade, situada no Quilômetro "18", no distrito de São
Francisco, neste município, e, assim, acreditando na boa acolhida por parte do
Excelentíssimo Prefeito Municipal é que aguarda ansiosamente pelo atendimento da
presente propositura, tanto por se tratar de obras de grande impacto e de interesse
coletivo, respectivamente.
Plenário "Monsenhor Paulo de Tarso Rautenstrauch"
Afonso Cláudio /ES,
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