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Em o
Objeto: Pedido de Providência S c etáriA

O vereador Adenisio Taciano Correia, amparado pelo Inciso ll Art. 136 e 149 e

seguintes do Regimento Intemo da Câmara Municipal de Vereadores de Presidente

Bemardes - MG e de acordo com o Inciso XIX do Art. 66 da Lei Orgânica deste

Município, REQIIER ao chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria

Municipal de Obras, ÍequereÍ a melhoria quanto iluminação pública, na rua Joaquim

Peixoto Quintiio, próúmo ao número 107, Baíno Bela Vista, após o Hospital Municipal

santo Antônio.

Ademais paleteia-se ainda a melhoria quando a iluminação pública na Avenida Caetano

Moreira próximo ao no 00, Bairro Praia.

Fundamentação - JustiÍicativa-Motivo:

Veúo por meio deste, solicitar a realização da melhoria acima, haja vista que a População

de presidente Bemardes - MG, em especial da comunidade local vem sofrendo grande

transtorno devido iluminação pública não existir nos locais citados, fato que promove risco

a saúde e a integridade fisica da população, bem como a segurança das p€ssoa§'

Assim, pedimos ao Poder Executivo Municipal que viabilize os pleitos ora realizados, com

sentido de melhorar a qualidade de vida da comunidade. Diante do exposto, solicitamos

aos nobres pares aprovação do requerido.

Atenciosamente.

Presidente Bemardes - MG, 20 de setembro de 2021

Adenisio Taciano Correia
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Presidente Bemardes-MG, 08 de novembro de 2021

Ao Excelentíssimo Senhor

Vereador Santiago Soares Femandes

Presidente da Câmara Municipal de Presidente Bemardes-MG

PRESIDENTE BERNARDES-MG

Senhor Presidente,

Venho a essa Casa, às máos de Vossa Senhoria, trazer resposta ao
Requerimento de no. 0ú;612021, de autoria do vereador AdenísioTaciano Coneia, que
solicila do Executivo melhoria na iluminaçáo pública na Rua Joaquim Peixoto Quintão,
no baino Bela Vista, como tamtÉm pleiteia melhoria na iluminação pública na Av.
Caetano Moreira, no baino Praia.

lnformo ao vereadoÍ que encaminharemos tal solicitação ao nosso
Departamento Municipal responsável, para a adoção de todas as medidas cabíveis
para a solução do problema da iluminação pública nos logradouros públicos
mencionados.

Atenciosamente,

Olívio Neto

Prefeito Municipal
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