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REQUERIMENTO Nº 375/17 

 

 

CONSIDERANDO que, através de suas proposituras, este Vereador tem procurado expressar 

com clareza, os anseios da população; 

 

CONSIDERANDO que, por várias vezes, atendemos em nosso gabinete, munícipes 

denunciando situações ocorridas na Rua Izaura Mendes de Almeida, pela falta de iluminação; e,  

 

CONSIDERANDO que, a ausência de iluminação pública favorece as ocorrências de furtos, 

estupros, homicídios, e outros, tendo em vista, o fluxo de pessoas e veículos naquela 

localidade, por se tratar de um acesso rápido aos bairros: Vila Nova Votorantim, Conjunto 

Habitacional “Mário Augusto Ribeiro” (Promorar), Jardim São Matheus, Altos de Votorantim e 

Vila lrineu. Ademais, os moradores reclamam que, constantemente, em altas horas da noite, é 

possível notar veículos estacionados na referida via, com pessoas em atitudes suspeitas, 

causando medo e insegurança à população; 

 

CONSIDERANDO ainda, que por se tratar de um local escuro, constantemente acontecem 

descartes de lixos e entulhos nas áreas públicas daquela localidade, causando um mau aspecto 

para nossa cidade; e, 

 

CONSIDERANDO finalmente, que não temos informações documentadas de tais ocorrências, 

haja vista que, nem sempre, as mesmas são registradas nos órgãos competentes, mas pelos 

relatos dos moradores, e, após, visitarmos o local, temos a certeza de que realmente se torna 

necessária a realização de melhorias no sistema de iluminação pública da referida rua. 

 

Por essas razões, é que REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie 

ao Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) Consta no Plano da Administração Municipal, a realização de melhorias no sistema de 

iluminação pública, em toda a extensão da Rua Izaura Mendes de Almeida, na Vila Irineu, 

com a instalação de novos pontos de luz? 

 

b) Em caso positivo, qual é o prazo para a realização dessa benfeitoria? 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 3 de outubro de 2017. 
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