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REQUERIMENTO Nº 82 /2015

Ao
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo
Sr. Vinícius Carvalho de Araújo

                             O Vereador que abaixo subscreve, requer que após apreciação do 
Plenário seja executada pela Presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal a 
seguinte solicitação:

- Que seja enviado ofício aos representantes do Executivo Municipal e da AMPAR, 
solicitando a presença dos mesmos em reunião Extraordinária ou Audiência 
Pública, em data a ser agendada, para tratar sobre assuntos referentes a 
Iluminação Pública em nosso Município.

JUSTIFICATIVA :

"  Quando os ATIVOS da Iluminação Pública foram transferidos para os Municípios 
logo se questionou se os mesmos teriam recursos e estrutura para arcarem com tal 
responsabilidade.
      Diante disso, foi apresentado pelo Executivo Municipal, o Projeto de Lei que 
autorizava o Município a participar do sistema de Consórcio CIMPAR, que teria dentre 
outros objetivos, buscar “baratear” os custos de manutenção da Iluminação Pública.
      Quando da votação do Projeto de Lei, recebemos a visita do Representante da 
AMPAR, que argumentou como seria importante e benéfica a participação do 
Município no Consórcio.
       Infelizmente, passados alguns meses, o que estamos presenciando em nossa cidade 
é a grande insatisfação dos moradores que pagam a taxa de iluminação  pública em suas 
contas e a cada dia vêem aumentar o número de postes com  lâmpadas queimadas.
       Para piorar a situação, os moradores alegam que entram em contato com o 
Consórcio reclamando e, não são atendidos.
       Diante dessa situação cabe a nós Vereadores, legítimos representantes do povo, 
buscar uma explicação e cobrar providências sobre o que foi executado pelo Consórcio 
até os dias atuais, qual a estrutura existente e qual a previsão de sanar definitivamente os 
problemas.”
           
                                                                           Rio Novo, 11 de Novembro de 2015.

                       
                                                                       Guilherme de Souza Nogueira   

                                         Vereador Proponente  


