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JUSTIFICATIVA

Os Moradores das comunidades acima citadas, vem solicitando providencias quanto a
questão da qualidade da iluminação pública que atende as mesmas, e sempre nos cobram
providencias quanto a questão da prestação desse serviço por parte do poder público
municipal, que é o responsável por esse trabalho de manutenção das lâmpadas, pois
existem algumas comunidades em que esse trabalho de manutenção não vem. sendo
realizado.

Devido a essa falta de manutenção, se percebe que muitos locais estão no escuro
prejudicando a população. Sendo assim, a presente propositura visa levar a reivindicação
que ora se apresenta ao Poder Público a fim de que sejam adotadas as providências
necessárias para manutenção da iluminação pública daquelas comunidades.

Assim, peço aos Nobres Pares o voto favorável pela aprovação do presente Requerimento.

Plenário Oscar Corrêa de Miranda Moju/PA, 09 de junho 2021.

Requeremos na forma regimental ouvido o Douto Plenário que seja encaminhado ao
Executivo Municipal cópia desta matéria, que solicita do mesmo a Realização dos
trabalhos de recuperação da Iluminação pública das comunidades Areia branca,
Deus provera, Príncipe da Paz, 2 que não sabe, São Miguel, Castanheira, Fazendinha,
Santana do Alto, Bom Jesus, Laranjal, Caratateua e Trindade, localizadas no Ramal
Primavera, e implantação nos locais a onde não existe.

Senhora Presidenta,

Senhores Vereadores.

Assunto: Realização dos trabalhos de recuperação da Iluminação Pública das
comunidades Areia branca, Deus provera, Príncipe da Paz, 2 que não sabe,
São Miguel, Castanheira, Fazendinha, Santana do Alto, Bom Jesus, Laranjal,
Caratateua e Trindade, localizadas no Ramal Primavera, e Implantação
nas comunidades onde ainda não existe.
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