CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Vitória, 10 de Junho de 2019.
OF.PRE.IND. Nº 4621
ASSUNTO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VITÓRIA O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer a V.
Exª que seja encaminhada ao Exmo. Senhor Prefeito de Vitória a seguinte: INDICAÇÃO Nº
36/2019 Indico ao Exmo. Senhor Prefeito de Vitória, Luciano Santos Rezende, que solicite à
secretaria competente que seja feita a restauração da estrutura que se encontra enferrujada e
o conserto do vidro de proteção traseiro que se quebrou, ambos no ponto de ônibus
localizado em frente a Escola Irmã Maria Horta, na rua Aleixo Neto, no bairro Praia do
Canto, nesta cidade. JUSTIFICATIVA A presente proposta se faz justa pois vem deixando os
transeuntes que passam no local e também os que ali sentam, em situação de grande risco.
Conforme pode ser verificado na imagem, em anexo, a restauração da estrutura que se
encontra enferrujada e o conserto do vidro de proteção traseiro que se quebrou no ponto de
ônibus se faz necessária de maneira urgente. Palácio Atílio Vivácqua, 03 de junho de 2019.
MAX DA MATA VEREADOR – PSDB
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 66 da Lei Orgânica do Município de Vitória,
encaminho endereço online a V. Exa. para acessar a Indicação nº4621/2019, de autoria do(a)
Vereador(a) Max da Mata, protocolada nesta Casa de Leis sob o nº7046/2019. Aguardo
resposta no prazo da Lei.

Atenciosamente

Cleber José Félix
PRESIDENTE
Exmº Sr.
Luciano Santos Rezende
Prefeito Municipal de Vitória
Nesta

Obs.: Para acessar o conteúdo na íntegra das indicações
HTTP://www.cmv.es.gov.br/ e consulte da seguinte forma:

acesse o site
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Identificador: 3100320031003500310035003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.cmv.es.gov.br/spl/autenticidade.
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2. Menu consulta Geral a. Selecione o TIPO: indicação => Digite o Número da Indicação
b. Informe o período da produção: 01/01/2019 e 31/12/2019
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