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INDICAçÃO N° 045/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
determine ao setor competente da municipalidade, 
com máxima urgência, a realização de um 
levantamento para identificar os postes de 
iluminação com lâmpadas defeituosas em nosso 
Município e, com base nesse levantamento, 
encaminhe pedido a EDP Bandeirantes solicitando a 
substituição das lâmpadas que não estão 
funcionando. 

AUTOR: Vereador Rogério Paschoal da Silva 

Tem sido muito freqüente surgirem reclamações acerca da auséncia de 
iluminação em várias Ruas da nossa Cidade, onde muitos moradores ficam confusos a 
quem recorrer no caso de uma lâmpada queimar ou apresentar algum defeito no 
funcionamento e, nestes casos, orientamos a procurarem os canais recomendáveis da 
prestadora de serviço para protocolar o pedido. 

Contudo, muitos moradores, embora tenham registrado os pedidos na EDP 
Bandeirantes, não estão sendo atendidos em tempo hábil e, em muitos casos, as 
lãmpadas não são substituídas pela empresa, deixando os moradores sem iluminação, 
causando um imenso inconveniente às pessoas que utilizam as vias no período 
noturno, que ficam com medo de transitar por esses locais e serem vítimas de algum 
delito ou mesmo um acidente de trãnsito. 

Ante o exposto, INDICO à Senhora Prefeita Municipal, atendidas as 
formalidade regimentais, que determine ao setor competente a realização de um 
levantamento com o objetivo de identificar os postes com lãmpadas queimadas e 
defeituosas em nossa Cidade e, logo após, encaminhe à empresa EDP Bandeirantes 
para que providencie a substituição das lãmpadas. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 12 de fever 'ro de 2020. 
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Vereador — PCdoB 
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