Estado de S3o Paulo

GABINETE DO VEREADOR
REQUERIMENTO N° 048 / 2021

Senhor Presidente
Senhores Vereadores

Requeiro, nos termos do regimento desta Casa de Leis e apos
deliberapao do Plenario, que o Excelentissimo Prefeito Danilo Barbosa
Machado verifique junto a Secretaria competente da municipalidade e informe
se existe no Bairro KM 43, rede de energia eletrica que atenda a todas as
casas dos moradores. Caso existam residencias onde nao haja o fornecimento
de energia eletrica, requeiro sejam realizados os estudos e tomadas as
medidas necessarias para extensao da rede eletrica naquele bairro, a fim de
que todos os mumcipes que nele residam tenham energia eletrica em suas
casas.
JUSTIFICATIVA
O presente requerimento e feito em atendimento as reinvihdicapoes da
populagao, e busca garantir que os moradores do Bairro Sao Benedito, Km 43
possam viver em suas casas com algum conforto. A energia eletrica
e essencial para garantir a dignidade humana, para que as pessoas possam ter
o minimo necessario, como uma geladeira para preserver seus alimentos,
chuveiro eletrico para urn banho quente e televisao para descontrair e se
informar. Sua falta caracteriza verdadeira exclusao social, especialmente com a
nova realidade trazida pela pandemia, onde a comunicagao, o trabalho e o
estudo, e ate mesmo as relagoes humanas, migraram para o mundo digital,
dependendo todas as atividades de acesso a aparelhos eletronicos e,
obviamente, energia eletrica.
Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 17 de fevereiro de 2.021.
Alves Ribeiro
tereador

is*'

Manoelf^ei rrRtno
VereacTOr

ISIO MOREIRA DE CARVALHO
CAMARA iVTUWJCfPAL DE CAJAMAR
VEREADOR
■

i

1^'fioipffisCarMaunto
CAMARA MUNICIPAL PE CAJAMAR

APROVADO emdrscussao e vota^ao unica
na
sessao
.m i y\n
-__________
com l ^ (
*3^ ) votos favor£veis

® -Q—t

—^Tv^tos contririos

Vmadora

SauloAndersfriB
USL API
DATA
Pfesidem'
22/02/2021
299/2021
Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar,- Sao

PROTOCOLO

l

lartins

e)
Vereador
/

