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

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO- ES.
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INDICAÇÃO Nº -1M_/2017.
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O Vereador subscritor da presente, TARCISO JOSÉ
ARAÚJO, com assento neste Poder Legislativo Municipal, no uso de suas atribuições, após dar ciência
em Plenário e aos demais Edis que compõem esta Augusta Casa Legislativa através da Mesa Diretora,
vem INDICAR ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Prefeito Edélio Francisco Guedes, quanto a
necessidade de interceder junto a Espírito Santo Centrais Elétricas S.A.(EDP Espírito Santo Escelsa), empresa brasileira de distribuição de energia elétrica que opera no Estado do Espírito
Santo, no sentido de proceder a extensão de rede de iluminação pública interligando a rede situada às
margens da Rodovia "Sebastião Alves de Lima" até a Igreja Católica da Comunidade "Menino Jesus",
na localidade de Alto Guandú, distrito de Fazenda Guandú, neste município.
Tal solicitação fundamenta-se ao verificar a inexistência de
rede de eletrificação e de iluminação pública no trecho especificado, no qual se encontra às escuras e
com a execução da extensão de rede com luminárias no referido local, consequentemente irá
proporcionar uma melhor qualidade de vida para seus moradores, pois facilitará em muito o
deslocamento das pessoas, principalmente dos inúmeros membros participantes das celebrações na
Instituição Religiosa acima referenciada, e de acordo com estas condições há necessidade de urgência
na execução destes serviços.
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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, ~de n~ de __A±_.
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