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REQ{,.ERIMENTO N' 0 t 3/2021

Objeto: Pedido de nrftroria cm ih:rninação pública Sec tár,a

O vereador Márcio de Souza, anparado pelo Inciso II AÍt. tl6 c 149 c

scguintes do Regirrnto Interno da Cârrnra Municipal dc Vcreadores dc Presidentc

Bcrnardes - MG e de acordo como Inciso ) X do Art. 66 da I-ei Orgânica dcstc Munic{oio,

REQUER ao cheÍê do Podcr Execúivo Mrnicipal através da Secrctaú Municipat dc Obras,

a inpknrentação de ihrminação publica ra ladeira conhecila conn Morro do Pccado. com

pclo rrrnos nuis dois postcs dc trz.

Fundamentação - Jus tiÍic a tiva-NÍ o tivo:

Veúo por npio deste, solicitar a rc3lização da rrelhoú acirra, haja vista qtre os

rnoradores vêem grandes Eao.stomos com a Ê.lta de ihnninaçào na referida rua, bem corm serào

inprescindíveis para reduzir os riscos de acidentes no [ocal devido a gr ande escuridão que abarca o

local

Assinl pedinros ao Poder Executivo Muricipat que viabitize o encaminharneÍrto de tal

solicitação, com sentido de rrlhorar a qualidade de üda da corunidade. Diante do eqlosto,

solicitarms aos nobres pares apror,zção do requerilo.

Atenciosarrrnte.

Presidente Bemardes - MG. 28 de abril de 2021 .
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Presidente Bernardês-Mc, 14 de maio dê 2021

Ao Excelentíssimo Senhor

Santiago Soares Fernandes

Presidente da Câmara Municipal de Prêsidente Bernardes-Mc

Presidente Bernardes-ttlc

Sênhor Prêsidente,

Venho através do prêsente, encaminhar resposta a essa
Casa, através da Prêsidência dessa Edilidade, em relação ao
RequerimenEo de n". 073/2021,, de autoria do il-ustre vereador
Márcio de Souza, onde propõe a impl-ementação de iluminação
pública na Ladeira, conhecidã como Morro do pêcado, com pelo
menos dois postes de ]uz.

Em relação a reinvindicaÇãô apresentada, informamos ao
vereador que a sugestão aprêsentada será encaminhada ao setor
compêtente e responsável da prefeitura Municipal, para
Iêvantamento e análise das providências que podem ser adotadas
junto a concessionária de energia elétrica para a exêcução da
medida .

Atenciosamente,

Olívio Quin Neto

Prefeíto Municipal-
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