
Requerimento Nº: 4802 / 2020

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

1º Secretario

APROVADO EM DISCUSSÃO ÚNICA

Em 22 de Outubro de 2020

REQUER ENVIO DE EXPEDIENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE

CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SCSP DE FORTALEZA,

JOÃO PUPO, SOLICITANDO AS DEVIDAS REPARAÇÕES NA

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO BAIRRO DOM LUSTOSA, EM FORTALEZA -

CE, NA FORMA QUE INDICA.

O Deputado André Fernandes, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, vem, com o devido respeito e acatamento,

requerer a Vossa Excelência, que após a manifestação do Plenário desta Casa Legislativa, se digne a enviar expediente ao

Secretário Municipal de Conservação e Serviços Públicos - SCSP de Fortaleza, João Pupo, solicitando as devidas reparações na

iluminação pública do bairro Dom Lustosa, em Fortaleza – CE, especialmente nas ruas do entorno do canal.

Justificativa:

Este parlamentar recebeu a informação, por meio dos moradores do bairro Dom Lustosa, especialmente aqueles que residem no

entorno do canal, que a localidade não possui iluminação adequada e as ruas encontram-se em absoluta escuridão, fato que torna

propícia a ocorrência de assaltados e outros imprevistos semelhantes na região.

	Por esse motivo, a presente solicitação torna-se imprescindível, visto que iria promover maior, segurança, bem-estar e qualidade de

vida aos que residem e/ou transitam diariamente, principalmente no período noturno, na supracitada localidade.

	Como ponto de referência, informo que o local que necessita de manutenção é exatamente no local próximo ao canal do bairro.

	Cumpre ressaltar que a presente solicitação está sendo direcionada a secretaria municipal de Fortaleza visto que a competência é

do executivo municipal, nos termos do art. 8, inc. V, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza - CE.  

	Portanto esperamos que pelos motivos expostos, o trabalho pleiteado seja viabilizado, atendendo as reivindicações, solicitações e

anseios dos beneficiários que integram este requerimento.

Sala das Sessões, 19 de Outubro de 2020

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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Informações complementares
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Entrada Legislativo: 19.10.2020

Data Leitura do Expediente: 22.10.2020

Data Deliberação: 22.10.2020

Situação: Aprovado

___________________________________________________________________________________________________________

Data do encaminhamento da Comunicação Legislativa: 29.10.2020

Encaminhamento da Comunicação Legislativa: O Ofício nº 02577/2020/Com.Leg/AL referente ao Requerimento nº 4802/2020, foi

encaminhado ao Protocolo para expedição no dia 27/10/2020.
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