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 REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 084/19. 

 

 

REQUEIRO, nos termos regimentais e após ouvir o Douto 

Plenário, oficiar ao Executivo Municipal, sobre o quanto segue: 

 

►Inserção de poste, luminárias e calçamento nas Ruas João 

Batista Ribeiro e José Clemente dos Santos, neste Município. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 
 

 

 
 

      Durante o Grande Expediente na 07ª 

Sessão Ordinária, este Nobre Edil que abaixo subscreve, 

solicitou ao Executivo Municipal através de estudos, com 

referência importância de inserção de poste, luminárias e 

calçamento, na respectiva rua localizada atrás do Conjunto 

Habitacional Salvador Amaro Chicarino (Prédinhos), Bairro 

Figueira. 

      É mister esclarecer a Vossa Excelência 

em que pese os inúmeros projetos a serem postos em prática 

pela atual Administração pública, visando o bem comum, 

notoriamente é trazido à baila a situação precária que se 



encontra os referidos locais. Moradores já de longa data 

reivindicam iluminação local, para maior segurança de todos, 

inclusive motoristas que visitam a Sede da Canção Nova em dias 

de eventos. Infelizmente têm ocorrido sérios transtornos, 

favorecidos pela falta de luminosidade no acesso, maculando de 

forma agressiva famílias que residem nas proximidades. Os 

moradores reivindicaram uma ação mais severa por parte da 

administração pública. O trabalho da Edilidade queluzense tem 

por primazia o bem estar social ciente do cronograma de 

trabalho pelo Executivo Municipal, porém, é um setor que urge 

por cuidados e providências, principalmente pela segurança do 

seu próximo. 

      

      Para tanto, ciente do dinâmico trabalho 

da atual administração que tem priorizado mecanismos para o 

desenvolvimento social e em benefício do coletivo em todas as 

áreas do Município, é que se apresenta o Requerimento de 

Urgência, aguardando o alcance da matéria, para 

esclarecimentos daqueles que nos questionam e também da E. 

Edilidade. 

        

 

     Sala das Sessões, Dr. João Monteiro 

da Silva, 07 de maio de 2019. 
 
 

 

     PAULO ROBERTO DA SILVA 

                                                           Vereador PSDB 

                                          
        


