Câmara Municipal de Cariacica
Estado do Espírito Santo

GABINETE DA VEREADORA ILMA CHRIZÓSTOMO
SIQUEIRA

INDICAÇÃO Nº.

/2020

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cariacica – ES.

Mediante o presente instrumento do processo legislativo municipal, no uso de
prerrogativas legais, venho, respeitosamente, INDICAR a Vossa Excelência, nos
termos do artigo 94 inciso III e artigo 106 inciso IX do Regimento Interno, que seja
encaminhado ao Exmº. Sr. Prefeito do Município de Cariacica, para que o mesmo
determine ao órgão competente a realização do que segue:

Solicito a troca das luminárias para melhor iluminação em
toda extensão da Rua Guanabara, Santa Cecília, neste
município.

JUSTIFICATIVA:
A presente indicação tem como objetivo solicitar a realização do serviço de
Frisa-se, por oportuno, que a referida solicitação se faz necessária em decorrência da
reivindicação constante dos moradores daquela região, tendo em vista a precariedade
da iluminação local. Nada obstante, os moradores reclamam frequentemente de
assaltos na referida rua, onde bandidos se aproveitam da baixa luminosidade para agir.
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troca de luminária nos postes da Rua Guanabara, Bairro Santa Cecília, neste município.

Câmara Municipal de Cariacica
Estado do Espírito Santo

Certo da sensibilidade de Vossa Excelência para este e tantos outros pleitos,
antecipadamente agradeço a atenção dispensada, ao passo de renovar os nossos
protestos de elevada estima e consideração.
Plenário Vicente Santório Fantini, 25 de maio de 2020.

Ilma Chrizóstomo Siqueira
PSDB
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