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REQUERIMENTO N° 023 / 2021

CAMARA MUNICIPAL PE CAJAMAR

Senhor Presidente, US*.’v 
Ciir;,!

DATA
28/01/2021

PROTOCOLO
167/2021

Senhores Vereadores,

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a esta Casa de Leis, qual a data prevista para iniciar o servigo de 
lluminagao Publica em 02 (dois) postes que estao sem iluminagao, na Rua do 
Sesi (antiga travessa do Sesi), proximo ao numero 816 - Agua Fria - 
Cajamar/SP. Tendo em vista o Memorando n° 1411/2020 SMISP de 28 de 
Setembro de 2020 em resposta a Indicagao n° 274/2020, que o servigo 
mencionado ja se encontra na programagao. Segue anexo fotos com a 
numeragao dos postes (CAJ 4 - 132 e CAJ 6 - 132).

Requeiro ainda uma vistoria tecnica no local para uma possivel extensao 
de rede, visto que algumas residencias nao estao sendo contempladas com a 
devida iluminagao.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista que e uma 
reivindicagao antiga dos moradores iluminagao publica e urn direito da nossa ■ 
populagao e que todos temos ciencia da necessidade desta benfeitoria, pois e 
uma preocupagao a falta de seguranga que a ausencia de iluminagao acarreta, 
considerando ainda que alunos e trabalhadores retornam para suas casas no 
periodo noturno, a iluminagao eficiente em todas as ruas garantira mais 
condigoes de deslocamento e tranquilidade para a comunidade.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 28 de Janeiro de 2.021.
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