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Considerando que o vereador deve auxiliar, fiscalizar e reivindicar tudo que for para o 

bem estar da nossa população. 

Considerando que na rua Benedito Vieira da Cruz na esquina com a rua Salvador 

Caltabiano tem um poste sem o braço com a luminária, e na rua Benedito Bortolaci  próximo 

ao nº 15 tem um poste sem braço com a luminária no residencial Vila Roma, e na rua 

Joaquim dos Santos também tem um poste sem o braço com luminária  em frente ano nº 149, 

no bairro Jardim Primavera, deixando o local muito escuro causando desconforto e 

insegurança as famílias que residem nesta rua, e a todos que precisam se dirigir à noite à estas 

ruas acima citadas. 

Considerando que o Prefeito Municipal Jonas Polydoro e o Vice  Prefeito Altamiro 

Mendes de Andrade Filho tem se dedicado para atender os pedidos da nossa população. 

Pelos considerandos requeiro à Mesa, após ouvido o Plenário, ao Exmo. Prefeito 

Municipal Jonas Polydoro e ao Exmo. Vice Prefeito Altamiro Mendes de Andrade Filho nos 

informem a possibilidade em parceria com a Empresa Bandeirante de Energia S/A de colocar 

braços com luminárias nos postes acima citados, proporcionando conforto e segurança às 

famílias que residem nestas ruas e a todos que precisarem se dirigir a noite para estas ruas. Os 

moradores do bairro do residencial Villa Roma e Jardim Primavera merecem toda atenção e 

respeito. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 06 de maio de 2013. 
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