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INDICAÇÃO N° 043/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
determine ao setor competente da municipalidade, 
com máxima urgência, a instalação de iluminação 
pública, desde o início da Rua Elzira Aparecida de 
Lima Val Verde Chad, no Bairro Jardim Cidade Nova, 
até o encontro da mesma com a Rua Marinho Brasil, 
no Bairro Frei Galvão. 

AUTOR: Vereador Rogério Paschoal da Silva 

Tenho recebido muitas reclamações da nossa população, quanto à falta de 
iluminação pública na Rua Elzira Aparecida de Lima Val Verde Chad, até o encontro 
desta com a Rua Marinho Brasil. 

O trecho referido, durante o período noturno, fica às escuras, gerando 
preocupação e insegurança aos munícipes que utilizam esse importante acesso que 
interliga o Bairro Jardim Cidade Nova ao Bairro Morada dos Marques e à região central 
da Cidade. Vários pedidos já foram reiterados nesta Casa de Leis, ainda sem nenhuma 
medida efetiva que resolvesse o problema em questão. 

Temos que considerar, como mais um agravante, que o trecho mencionado é 
muito utilizado por alunos que estudam na Escola Municipal Benedito Lúcio Thomaz, 
cujos estudantes sofrem com a ausência de iluminação pública quando trafegam pelo 
local rumo às suas residências; sobretudo após o término das aulas do período 
vespertino. 

Diante do exposto, INDICO à Senhora Prefeita Municipal, atendidas as 
formalidades regimentais, que determine ao setor competente da municipalidade, com 
máxima urgência, a instalação de iluminação pública na Rua Elzira Aparecida de Lima 
Val Verde Chad até a esquina com a Rua Marinho Brasil, a fim de trazer mais 
segurança aos nossos munícipes. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 
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