ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 026/2017
Autor(a): Luiz Francisco dos Santos Neto
Assunto: Solicita a criação de um serviço de 0800 para atender as demandas da
iluminação publica de nossa cidade.

Sra. Presidente:
Requeiro 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, no sentido do
mesmo solicitar das empresas de telefonia a instalação de um 0800 na secretaria
de Infra Estrutura para atender as demandas da iluminação publica de nossa
cidade.
JUSTIFICAÇÃO:
Depois do ultimo prazo estabelecido pela ANNEL que era exatamente
31/01/2015 para que os municípios que ainda não tinham assumido o ativo da
iluminação pública fossem obrigado a assumir, o que não é o caso do
nosso município, que assumiu desde o ano de 2006, exatamente ha 8
anos atrás, que os consumidores não incluídos no baixa renda pagam pelo serviço
de iluminação publica, serviço este que tem sido bastante precário no
nosso município. Nos deparamos todos os dias com reclamações feitas em
emissoras de rádios locais onde vários consumidores solicitam reposições
de lâmpadas queimadas, isto é inaceitável, pois este serviço é pago todos os meses
por estes cidadãos, por isso já esta mais do que na hora de se criar um 0800
para melhor atender a estas pessoas que não estão pedindo nenhum favor, apenas
o que lhe é de direito, e tenha a certeza que este requerimento será atendido o mais
rápido possível por se tratar de uma necessidade urgente de nossa cidade.
Espero contar com a sensibilidade dos colegas neste pleito como também
do Senhor Prefeito.
Sala das Sessões em 01 de agosto de 2017.
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