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INDICAQAO N° 21 /2017
O vereador Elcio da Silva Neves, do Municipio de

Santana da Ponte Pensa-SP, fazendo uso das atribuigoes previstas
na Lei Organica no Municipio e no Regimento Interno da Camara
Municipal INDICA ao Excelentissimo Prefeito Municipal de Santana
da Ponte Pensa, senhor Jose Aparecido de Melo, providencias no

sentido de comunicar, o llustrissimo Senhor, coordenador de

relagoes institucionais da ELEKTRO Eletricidade e Servigos S/A
providencias no sentido de substituir lampadas que nao funcionam

nos postes abaixo relacionados, bem como que seja feita a limpeza
em todos os postes da cidade, com o objetivo de tornar o municipio
mais iluminado, principalmente considerando que cidade iluminada e
sinonimo de cidade segura e bonita e tambem representa uma forma
de prevengao da pratica de crimes e contravengoes.

Apresento, abaixo, a localizagao dos postes de
iluminagao publica, que nao estao funcionando e, em anexo, mapa

contendo as referidas indicagoes.

Rua Jovino Joaquim de Souza, esquina com a vicinal Jose

Pagiato '(uma lampada).
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Rua Manoel Clemente de Souza, em frente a residencia do
senhor Cipriano, em frente ao n° 144, Jair, n° 787 e Joao Aguiar, n°
745 (tres lampada).
Rua Jose Francisco de Souza, na praga da matriz proximo a
Av. Santana (uma lampada).

Rua David Giovanini, ao lado do Centro de Fisioterapia, ao

lado da residencia do senhor Joao Gilberto calefi(uma lampada).
Rua Coronel Francisco Schimidt, proximo a residencia do
senhor Pedro Alves, n° 370 e na quadra do Posto de gasolina,

conforme indica no mapa(duas lampada)
Rua Jose Guimaraes, nas proximidades do cruzamento com a
Av. Cecllio Jose Karan . Tambem ha urn poste ao lado da residencia
da senhora Francisca, n° 595 (duas lampadas).

Avenida Cecilio Jose Karam, em frente a residencia do senhor

Osnir Gongalves Tobal, esquina com a Rua Jose Guimaraes, e
residencia da senhora Dorcelina Tiberio, n° 55 (duas lampadas).
Avenida Sao Joaquim, em frente a casa da Agricultura mais

precisamente em frente ao numeral, 701, residencia da senhora
Laurici Gomes de Siqueira, no prolongamento da Av. Proximo ao
numeral, 90, e em frente ao posto de saude (tres lampadas).
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Avenida Santana, ao lado da prefeitura municipal, n° 513 (uma
lampada).

Rua

Angelo Pelissari, em frente a residencia do senhor

OtaideFarina, n° 520, (uma lampada).

Conjunto Habitacional Luiz Antonio Pessota, Rua Jose Sgobi,

conforme indica<?ao no mapa (tres lampada).

Encaminho mapa da cidade indicando localizagao dos pontos
que apresentam as lampadas queimadas ou possivel defeito.

Tambem aproveito para informar que o municlpio
de Santana da Ponte Pensa tern sofrido constantes quedas de

energia eletrica que tern proporcionado incomodos aos moradores e
tambem aos comerciantes da cidade, sendo necessario que a

empresa desenvolva medidas com a finalidade de proporcionar a
solugao deste problema.
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos

de elevada estima e distinta considerapao.
Sala das SessoesJJ7 de fevereiro de 2017.
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