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INDICAÇÃO Nº 018/17 
PROTOCOLO Nº________/17 
AUTOR: Vereador Antônio Carlos Ramos Neto 
 

INDICO AO SENHOR PREFEITO A 
NECESSIDADE DE FAZER UMA REVISÃO 
GERAL NO SISTEMA DA ILUMINAÇÃO 
PÚBLUCA NAS RUAS DA CIDADE E NOS 
DISTRITOS, COMO TROCA DE LÂMPADAS 
QUEMADAS, REATORES E RELE.  

 
                                                        Diante dos preceitos regimentais, o vereador que 

subscreve, com anuência do Soberano Plenário, requer à Mesa Diretora desse 

Parlamento Municipal, que seja encaminhado expediente indicatório ao  Chefe do 

Poder Executivo, a premente necessidade  mencionada acima. 

 

 Senhor  Prefeito, 

Senhores Vereadores. 

 

                                                 A iluminação pública é essencial para o bem estar 

e a segurança da comunidade,  uma vez que, a luminosidade no período 

noturno contribui na preservação do patrimônio, inibindo   as ações de 

vândalos e criminosos que utilizam a vulnerabilidade do local para 

cometer assaltos a   residências e a pessoas que utilizam as vias 

durante esse período. 

                                O sistema de iluminação pública na cidade e nos 

distritos  encontram-se precário devido a   inexistência de braços de 

luminárias em alguns postes e, em outros, foram danificados em   

consequência da ação do tempo, como também ocasionada por ações 
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de vândalos, vale ressaltar   também que, existem aqueles pontos que 

ainda não foram contemplados com os pontos de iluminação.  Sendo 

assim, solicitamos que seja providenciado o agendamento urgente   dos 

serviços de restabelecimento e reestruturação das condições de 

iluminação pública  da sede do munícipio estendendo  aos distritos  

 

                          Sala das Sessões do “Plenário Tarquínio Soares Silva”, 

aos seis  de fevereiro de 2017.  

 

 

 

  

 
Ver. Antônio Carlos Ramos Neto 

 
 
 
 
 


