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Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa de Leis e aaos
Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machadodeliberagao do plenario para que o 

informe a esta Casa de Lei, qual o andamento e qual e o prazo parta/> 
orcamento para implementagao de iluminagao publica na Praga localizada na 
rua Gilberto de Carvalho, Distrito do Polvilho, conforme resposta do 
Departamento Tecnico Legislative, Memorando n° 3439/2021 - SMISP.

JUSTIFICATIVA

Justifico o referido requerimento tendo em vista que a resposta do 
memorando citado a cima ja se passaram 7 meses e a iluminagao publica na 

foi instalada, moradores entorno do espago, relatam a

nao se

Praga ainda nao
inseguranga que veem sofrendo dia apos dia.

Seria de suma importancia mante-la muito bem iluminada para que
local propicio para pessoas mal intencionadas cometerem delitos e outras

destruigao do patrimonio publico com atos de
torne
atividades criminosas, como a 
vandalismo e a utilizagao do espago para consume de drogas.

Sabemos que uma praga e o espago mais democratico e acessivel que se
geral, entre familias etern, pois promove o encontro entre pessoas 

sobretudo entre criangas, alem de ser urn fator de desenvolvimento que muito 
valoriza o local. Por outro lado, o lazer e fundamental na vida de qualquer 
cidadao, sendo urn dos direitos assegurados. Dai a intengao do nosso pedido
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