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REQUERIMENTO Nº. 289/2020.
REQUEIRO à Mesa, nos termos do § 1°, do artigo 18 e inciso VII, do artigo 72 da Lei
Orgânica do Município de Barretos, ouvido o douto Plenário e cumpridas as formalidades regimentais,
seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando-lhe que encaminhe as seguintes
informações a esta Casa de Leis:
1.

É possível proceder aos reparos na iluminação pública, bem como à instalação de
bancos, à pintura, à limpeza e à poda das árvores na Praça João Machado de
Barros, localizada na Avenida 3, confluência com a avenida Brasil, no Bairro
América?

2.

Em caso positivo, para quando está prevista a execução da medida pleiteada?

3.

Em caso negativo, o que impede a adoção da medida pleiteada?

Justifico este pedido devido ao fato de que a Praça João Machado de Barros, localizada
na Avenida 3, confluência com a avenida Brasil, no Bairro América se encontra com iluminação pública
precária e ineficiente, alguns dos superpostes estão sem lâmpadas.
Destaco que o número de moradores das redondezas é grande, além de contar com
significativa quantidade de comerciantes, dessa forma; é de suma importância também que se proceda
à instalação de alguns bancos, pintura, limpeza e poda das árvores na praça mencionada.
Ressalto que este pedido é realizado em razão das inúmeras solicitações dos moradores
daquela localidade, bem como transeuntes, que se sentem completamente inseguros e destacam a
dificuldade de transitar pela praça devido a escuridão noturna.
Saliento que a iluminação pública é um serviço básico e indispensável para atender as
mínimas necessidades, garantindo tranquilidade e segurança à população. É evidente que providências
urgentes precisão ser adotadas, para sanar os sérios inconvenientes causados a população devido a
iluminação precária e ineficiente do local supracitado.
Em razão do exposto, solicito reparos na iluminação pública, instalação de bancos, pintura,
limpeza e poda das de árvores na Praça João Machado de Barros localizada no bairro América, tendo
em vista o acesso aos equipamentos públicos de maneira segura.
Sala das Sessões Vereador Ruy Menezes, aos 12 de março de 2020.
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