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INDICA A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE  POSTES  E DEMAIS  

REPAROS  NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  NA RUA GETULIO VARGAS  NO 

BAIRRO IRANTINÓPOLIS; 

 

 
                                        Diante dos preceitos regimentais e com anuência 

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

Leis, que encaminhe expediente indicatório ao Prefeito Municipal, com cópia 

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

 

 

Senhor Prefeito, 

Senhores Vereadores, 

                                                  

 

                              Justificamos  a presente indicação,  levando  em 

consideração a necessidade  de proceder à implantação quatro postes,   

puxada  de cabo de 35mm, sendo 210 mts de cabo de 35 mm, cinco 

parafuso maquina de 300, 5 braquet, 4 quites de lâmpadas de 7- wts 

metálica, 320 metros de cordoalha para aterramento, 

                           Os moradores da referida localidade  e comunidade 

adjacente vem sofrendo com a ausência de luminárias na via pública, devido 

à insegurança causada pela ausência de iluminação no local. Essa situação 

vem favorecendo as ações de vândalos, onde, as pessoas que por ali 
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trafegam no período noturno tornam-se vulneráveis a assaltos, causando 

pânico e desconforto dos moradores daquela região. 

  

                       É importantíssimo que o Poder Público ofereça um serviço de 

iluminação pública de qualidade, pois, é essencial para a qualidade de vida e 

na promoção da segurança pessoal e do patrimônio do munícipe. 

                      Portanto, pedimos encarecidamente que seja sanado o 

problema, gerando tranquilidade as pessoas que por ali trafegam. 

 

                               Sala das Sessões do Plenário “Tarquínio Soares Silva”, 

aos vinte e nove  dias do mês de abril  do ano dois mil e dezenove. 

 
 

Ver. Leônidas Machado Barcelos. 


