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 REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 021/18. 

 

 

REQUEIRO, nos termos regimentais e após ouvir o Douto 

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

 

►REITERAÇÃO REQUERIMENTO Nº 042/17, datado de 02 de 

março de 2017 – Executivo Municipal, cópia anexa. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 
 

 

 
 

      Durante o Grande Expediente na 03ª 

Sessão Ordinária, este Nobre Edil que abaixo subscreve, 

solicitou ao Executivo Municipal, com referência importância de 

um braço de luz, no acesso (rampa) existente na Rua Ver. José 

Alves de Oliveira, neste Município. 

      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 o referido acesso. Moradores já de longa data 

reivindicam a instalação de um braço de luz, onde munícipe se 



prontificou em disponibilizar uma “área” para tal feito. 

Infelizmente têm ocorrido sérios transtornos, favorecidos pela 

falta de luminosidade no acesso, sendo certo, um ponto fácil de 

uso de entorpecentes e muitas vezes atividades que envolvem 

prostituição, maculando de forma agressiva famílias que residem 

nas proximidades. Os moradores reivindicaram uma ação mais 

severa por parte da administração pública, como forma de 

alertar a degradante situação. 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. 

      Fica, pois, reiterado respectivo 

Requerimento atendendo ao clamor dos moradores, que 

reivindicam melhorias, mais iluminação, pela segurança em prol 

do bem alheio e pela dignidade dos usuários do acesso.   

      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, 06 de março de 2018. 
 
 

 

     PAULO ROBERTO DA SILVA 

                                                           Vereador PSDB 

                                          
        


