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CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO •ES
Parlamento: JOMAR CLÁUDIO CORRÊA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSP,_CLÁUDIO-ES
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INDICAÇÃO Nº aL/2017.
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O subscritor da presente, Vereador JOÃO LUCIANO BELISÁRIO,
com assento neste Poder Legislativo Municipal, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,
vem após dar ciência em Plenário aos demais Edis que compõem este Egrégio Parlamento
Legislativo Municipal, INDICAR ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Prefeito Edélio
Francisco Guedes, que interceda junto ao setor competente desta municipalidade, para que sejam
tomadas as devidas providências quanto à necessidade urgente de proceder a abertura de uma nova
estrada para acesso a localidade de Lajinha, iniciando-se na localidade da Barra da Infância,
próxima ao Moinho Beija-Flor, neste município, com o objetivo de atender aos inúmeros
produtores rurais que dependem de locomoção adequada às suas propriedades, principalmente
para a escoação da produção agrícola, haja vista que a estrada existente é muito íngreme e
encontra-se em estado precário de conservação, trajeto pelo qual os motoristas não consegue
trafegar nem no período de estiagem e, sequer no período chuvoso, devido à sua inclinação ser
muito acentuada.
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Portanto, necessário se faz a abertura de uma nova estrada em outro
local na citada região, onde herdeiros da família leite, por intermédio do responsável da área,
Senhor Leônidas Leite, é de pleno acordo que a essa nova estrada seja aberta pela a propriedade
rural de seus familiares, porém, é necessário que o Poder Público local interceda junto ao IDAF
para conseguir concessão da competente "autorização" em nome dos proprietários, uma vez que a
área encontra-se em processo de "inventario", e nesse novo trajeto existe intensa vegetação de
mato e restinga.
Assim sendo, diante dos motivos apresentados e da real necessidade,
esperamos que o Senhor Prefeito Municipal, estude a viabilidade de acatar e atender a presente
propositura.
Plenário Monsenhor Paulo de Tarso Rautenstrauch.
Afonso Cláudio/ES, A<J de !Y\!.~e --11::_.
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