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REQUERIMENTO

PROTOCOLO

N°: 397/16

Data: 19/09/16

Hora: 09:11

Visto: Carolina

EMENTA: Requer a extensão da rede elétrica no
prolongamento da Avenida Gralha Azul, Jd. Primavera, até o
Conjunto José Benedito Catarino, compreendendo o trecho
após a cadeia.

RAFAEL HADDAD MANFIO, vereador que esta subscreve, no

uso de suas prerrogativas regimentais, REQUER ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
Frederico Carlos de Carvalho Alves, recorrer junto ao órgão competente para extensão da rede de

energia elétrica no prolongamento da Avenida Gralha Azul até oConjunto José Benedito Catarino,
compreendendo o trecho após a cadeia.

JUSTIFICATIVA

O referido requerimento tem por base a reivindicação dos
moradores, considerando que em decorrência da ausência da rede de energia elétrica da via
supracitada, impossibilita a colocação de iluminação pública. Os cidadãos que ali trafegam, em
especial os moradores do Conjunto José Benedito Catarino eque usam a via durante anoite, estão
reclamando e se sentem amedrontados, visto que na referida avenida está localizada a cadeia do
município de Cornélio eainda existe um grande número de pessoas que circulam apé pela avenida e
que só existe a rede de energia e luminárias até acadeia, tornando-se o restante da avenida uma
escuridão. ., , ,

Dado este quadro de insegurança, ha a necessidade de os
ór«ãos competentes do município encaminhar solicitação àCopei para complementação da rede de
energia no trecho em questão, com vistas a viabilizar a colocação de luminárias em toda a sua
extensão, para que, dessa forma, odireito de ir evir dos cidadãos possa ser feito de forma mais segura,
sobretudo no período noturno

Cornélip^Frocópio, e setembro de 2016.

RAFAEL HADDAD MANFIO
Vereador-REDE
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