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^  REQUpWlèlTO N° 033/2019.
REQUEREMOS DO PODER ÉXECÜTIVÕ

HRÔTvCOLO MUNICIPAL A INSTALAÇÃO DE POSTES DE
Em,-âA/-lX_/£0^ ILUMINAÇÃO NO TREVO QUE LIGA BARRA DE

SANTA ROSA A CIDADE DE DAMIÃO-PB E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.Câmara '/lunicipa! J
Barra d» R^nno í

REQUEREMOS, ouvindo o Plenário na forma Regimental e

Constitucional que sendo aprovada a proposítura seja oficiado o Prefeito

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

Neto solicitando do mesmo a instalação de postes de iluminação no trevo que

liga Barra de Santa Rosa a cidade de Damião-PB e dá outras providências

JUSTIFICATIVA

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

como objetivo, indicar a melhoria da visibilidade noturna do local.Tanto morador

dessa localidade como também pessoas que praticam esporte neste trajeto

trouxeram essa reclamação, onde sabemos que a iluminação pública é um

fator determinante para o cidadão desfrutar o espaço público no período

noturno, 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.

Requeiro ainda, na forma Regimental, após ouvido o Plenário, que seja
oficiado o Exm. Senhor Prefeito Municipal, solicitando-lhe que providencie junto

á Secretaria competente as seguintes providências e informações:

1. Qual a previsão de data para o atendimento ao requerido pelos
munícipes sobre a Instalação de postes de iluminação pública no trevo que liga
Barra de Santa Rosa a cidade de Damião/PB.?
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2. Caso a Secretaria Municipal de Serviços Públicos não pretenda

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

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

Barra de Santa Rosa, 29 de Novembro de 2019.

José Ewerton Oliveira Almeida

Vereador Proponente
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