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REQUEREMOS DO PODER ' 'ÉXECUÍÍW

MUNICIPAL A INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NOS

POSTES NA PONTE QUE DAR ACESSO AO

BAIRRO LICO PASCOAL NO MUNICÍPIO DE

BARRA DE SANTA ROSA/PB E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.

REQUEREMOS, ouvindo o Plenário na forma Regimental e

Constitucional que sendo aprovada a propositura seja oficiado o Prefeito

Constitucional de Barra de Santa Rosa, o senhor Jovino Pereira Nepomuceno

Neto solicitando do mesmo a instalação de lâmpadas nos postes da ponte que

dar acesso ao bairro Lico Pascoal no Município de Barra de Santa Rosa/PB e

dá outras providencias.

JUSTIFICATIVA

Esta Solicitação está embasada no pedido de vários munícipes, que tem

como objetivo, indicar a melhoria da visibilidade noturna do local. Constatei que

o local supracitado possui os postes e toda a fiação, faltando apenas instalar as

lâmpadas para colocar em funcionamento a iluminação pública; Tanto

moradores dessa localidade como também pessoas que praticam esporte

neste trajeto, seja, caminhando, correndo ou de bicicleta me trouxeram essa

reclamação, onde sabemos que a iluminação pública é um fator determinante

para o cidadão desfrutar o espaço público no periodo noturno, além de estar

diretamente ligado à segurança pública, pois é também um espaço destinado a

promoção de saúde, por estes motivos muitos pediram nossa intervenção junto

aos órgãos competentes para que alguma providência seja tomada para

melhorar a iluminação e assim, proporcionar maior conforto e segurança. Sem
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contar que é um absurdo a população pagar todos os meses uma taxa de

contribuição de energia e não ter um serviço de qualidade nas ruas. A

iluminação pública é um dever do município, portanto cabe ao mesmo zelar a

iluminação pública uma vez que todo mês a ENERGISA deposita na conta da

Prefeitura o valor recolhido nas contas de luz.

Requeiro ainda, na forma Regimental, após ouvido o Plenário, que seja

oficiado o Exm. Senhor Prefeito Municipal, solicitando-lhe que providencie junto

à Secretaria competente as seguintes providências e informações:

1. Qual a previsão de data para o atendimento ao requerido pelos

munícipes sobre a instalação das lâmpadas nos postes de Iluminação pública

da ponte no Bairro Lico pascoal?

2. Caso a Secretaria Municipal de Serviços Públicos não pretenda

efetuar o requerido acima, especificar o motivo para tal posicionamento?

Sala das Sessões "Ver. EDVALDO MARTINS DE OLIVEIRA".

Barra de Santa Rosa, 12 de Novembro de 2019.

José Ewerton Oliveira Almeida

Vereador Proponente
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