ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

17ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 006/2017
Autor(a): Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga
Assunto: Solicita reparos na iluminação pública

Sr. Presidente:
Venho por meio dessa requer a V. Exa. na forma regimental
após ouvido o plenário, discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao
Chefe do Poder Executivo Municipal, Sr. João Francisco Batista de Albuquerque,
que providencie junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura que realize a
reposição de lâmpadas na rede de postes localizadas nas ruas do município de
Areia - PB citadas abaixo.
Justificação
A falta de manutenção nas estruturas de iluminação básica de alguns
trechos tem deixado alguns moradores preocupados com a questão da mobilidade
e segurança, solicito reparos nas seguintes ruas: na Rua Nabuco de Assis, na Rua
José Rufino de Almeida, na Rua São Francisco na Travessa 3, na Rua Enfermeira
Maria Madalena, na Rua próximo a Subestação, na Rua Manoel da Silva próximo
a Calçadão, na Rua João de Deus Serrão, na Rua Antônio Apolinário, bairro da
Jussara, na Rua Madre Rafaela e na Passarela.
Toda essa extensão necessita de reparos na iluminação, pois a
escuridão destas áreas tem atrapalhado a rotina de pedestres que trafegam no
lugar.
Sabemos que a população está reivindicando a iluminação pública,
pois existe uma preocupação constante dos moradores que no presente momento
está prejudicando os deslocamentos de seus moradores com segurança no período
da noite.
Dessa forma, se faz necessário a extensão a colocação de lâmpadas
na rede de postes já existentes a fim de propiciar mais segurança aos moradores da
comunidade.
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Diante do exposto faço esta solicitação através da Câmara de
Vereadores, desde já agradecendo o apoio dos nobres colegas Edis e a
sensibilidade do Sr. Prefeito.

Sala das Sessões em 16 de Fevereiro de 2017

____________________________________
Ana Paula Gomes P. Gonzaga
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