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INDICO A NECESSIDADE DE PROLONGAMENTO DE REDE ELÉTRICA 

DE BAIXA TENSÃO NA RUA GREGÓRIO DE MATOS NO 

LOTEAMENTO IRANTINÓPOLIS, CONFORME CROQUI EM ANEXO. 

                      Diante dos preceitos regimentais e com anuência do 

Soberano Plenário, requeiro a Mesa Diretora desta Augusta Casa de Leis, 

que encaminhe expediente indicatório ao Executivo Municipal, com cópia 

a Empresa Energisa, mostrando-lhe a necessidade acima mencionada. 

 

Senhor Prefeito,  

Senhores Vereadores, 

 

                    Considerando que em decorrência da ausência de rede de 

energia elétrica no trecho da via supracitada, impossibilita a colocação da 

iluminação pública. Os cidadãos que ali trafegam em especial aqueles que 

moram nas proximidades do mesmo ( trecho), principalmente à noite, 

estão reclamando que aquele local se transformou em um ponto de 

consumo de drogas, deixando-os com medo, como também os alunos 

que o utilizam para irem estudar. 

 

Dado a este quadro de insegurança, há a necessidade de os 

órgãos competentes do Poder Executivo encaminhar expediente à 

Empresa Energisa, solicitando a complementação da rede de energia no 

trecho em questão, com vistas a viabilizar a colocação de iluminação em 

toda a sua extensão, para que, dessa forma, o direito de ir e vir dos 
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cidadãos possa ser feito de forma mais segura, sobretudo, no período 

noturno. 

 

Por esta razão, solicito apoio a esta Casa de Leis, pois 

assim estaremos fazendo nosso papel de porta-voz da população 

Poxorense, e desta já, requeiro o acatamento desta indicação pelo 

Excelentíssimo Prefeito Municipal da cidade. 

 

                      Sala das Sessões do Plenário “Tarquínio Soares Silva”, 

vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete. 

 
 

Ver. Edson Pereira Figueiredo  


