CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Deus seja louvado

Vila Velha, 14 de março de 2019.

INDICAÇÃO Nº 112/2019

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Adeilson de Souza Santos [Adeilson Horti Super], vereador que a este
subscreve, no uso de suas prerrogativas regimentais, vem respeitosamente a
V. Exa. Requerer o encaminhamento de expediente, EM FORMA DE
INDICAÇÃO, AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL MAX FREITAS
MAURO FILHO.

O intuito é solicitar que sejam tomadas providências cabíveis em relação à
saneamento, drenagem e pavimentação na Rua Jaçamim em Pontal das
Garças, neste município.

JUSTIFICATIVA

Realizar uma administração que prima, pela interatividade, respeito e interesse
comum com as comunidades é fundamental para o exercício da democracia e
o papel que deve exercer a administração pública, sendo que, é de suma
importância destacar que não temos dúvidas de que o Poder Executivo
Municipal tem procurado cumprir efetivamente esse objetivo.
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Assim, nos sentimos seguros e no dever de recorrer a Vossa Excelência,
intermediando o apelo da comunidade de Pontal das Garças, para que sejam
realizados os serviços de saneamento, drenagem e pavimentação, pois, não há
asfaltamento na localidade e a comunidade em dias de chuva vem enfrentando
grandes dificuldades, a vias ficam intransitáveis, trazendo perigo e desconforto
aos moradores e transeuntes da localidade.

Neste contexto e apostando na sensibilidade desta Administração Municipal,
esperamos o atendimento desse justo e democrático pleito.

Atenciosamente,

Adeilson de Souza Santos
[Adeilson Horti Super]
Vereador
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