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Requerente: vereador HERNANI DA BAHIA
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina

Assunto: informar se há estudo e planejamento visando a instalação de pontos de iluminação
pública (a) na rua Cristóvão Colombo, altura do número 361, Vila São Pedro, e (b) na rua Santa
Catarina com rua Cuiabá (poste e luminária), na Vila Mineira, solicitações dos moradores
Alexandre, Andreia
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O vereador HERNANI DA BAHIA esteve em contato recentemente com munícipes
residente na Vila São Pedro, em especial a Senhora Maria Andreia, os quais reportaram a
inexistência de iluminação pública em um trecho da rua Cristóvão Colombo, aonde é necessário
instalar luminárias em postes da via.
Ainda, o vereador HERNANI DA BAHIA ouviu moradores da área da rua Santa
Catarina com a rua Cuiabá (altura do número 2O5O), na Vila Mineira, os quais apontaram a
existência de ponto escuro no referido cruzamento, onde é necessário um poste e luminária.
Trata-se de locais habitados cujos moradores recolhem regularmente a contribuição
de iluminação pública (CoSlP) em suas contas de energia elétrica, porém, sem dispor deste serviço
público na rua em que residem, consequentemente mais expostos a risco de violência.
Assim, o vereador HERNANI DA BAHIA pretende obter informaçöes da prefeitura
Municipal acerca de eventuais estudos e planejamento a respeito.

Do exposto, o vereador HERNANI DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,
REQUER, com fundamento no art. L42, S 3e, X, do Regimento lnterno, seja oficiado a Sua
Excelência Srs. Prefeito Municipal de Andradina, para que informe, através dos setores
competentes da Administração Municipal, se há estudo e planejamento para instalação de pontos
de iluminação pública nos seguintes locais:
a) rua Cristóvão Colombo, altura do número 361 (três pontos), Vila São pedro;
b) rua Santa Catarina com rua Cuiabá (poste e um ponto), na Vila Mineira.
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