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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA-MS.

O Vereador que esta subscreve e ao final assina,
indica à Mesa, que após cumpridas as formalidades regimentais de estilo, seja
encaminhado expediente ao Exmo. Sr. Jair Boni Cogo, DD. Prefeito
Municipal e ao Secretário Municipal de Obras e Viação, solicitando que seja
feito uma reformulação na iluminação da Avenida Juraci Lucas.
JUSTIFICATIVA:

Uso

deste

expediente

para

indicar ao Sr. Prefeito Municipal e ao Secretário de Obras, que seja providenciado
uma reformulação na iluminação pública da Avenida Juraci Lucas.
Está ação faz se necessária, uma vez que nesta
avenida, foi instalada a época de sua implantação, postes de iluminação com
altura aproximada de 10 metros, e ao longo da avenida, intercalados com os
postes, foram plantadas espécies de palmáceas do tipo gueirova.
Acontece que, com o crescimento das palmeiras,
suas folhas passaram a fazer sombras sobre a avenida, o que vem causando
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desconforto aos usuários da via, pois a escuridão além de causar medo, propicia
a ação de marginais, uma vez que, dificulta a visibilidade do local.
Somos sabedores que a prefeitura tem uma conta
específica oriunda da arrecadação da COSIP - Contribuição para Serviços de
Iluminação Pública, verba esta que só pode ser utilizada em investimentos e
manutenção da eletrificação municipal, portanto pedimos que parte deste recurso
seja utilizado para manutenção dessa importante avenida que divide nossa
cidade.
Portanto, peço ao Digníssimo Prefeito que se faça
uma revitalização da iluminação pública, instalando postes de baixa estatura,
para que os mesmos possam iluminar abaixo das folhas e ao longo da avenida.
Certo de contar com o apoiamento dos demais
pares, pugnamos pelas providências que o caso requer.
Plenário “JOAQUIM PAULINO BORGES”, 27 de
fevereiro de 2019.
Rodrigo Barbosa de Freitas
Vereador – PDT.

