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PROPONENTE: VEREADORA MARIA DONIZETE DOS SANTOS - PT 
A Vereadora que a presente subscreve, em conformidade com o texto regimental, indica a 

Mesa Diretora para que depois de ouvido o soberano Plenário, que envie expediente ao Diretor 
Presidente da Energisa Sr. Marcelo Vinhaes Monteiro, solicitando as seguintes providências: 

• A realização de uma revisão e reparos na rede elétrica dos fios da alta tensão que estão 
abaixo da altura necessária para o trânsito de veículos de maior porte, localizado na Rua  
Dr.  Costa Marques esquina com a Rua 15 de Novembro. (Próxima ao antigo Colégio alfa); 

• Manutenção das calçadas nos locais onde houve a troca de postes de energia de madeira 
para postes de concreto, em virtude de estar ocorrendo infiltração no local devido à falta de 
finalização dos reparos no local. 

JUSTIFICATIVA 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores. 

A solicitação em tela tem por objetivo atender aos munícipes do referido bairro, em virtude 

das chuvas e ventanias recentes ocorridas na cidade, abaixaram-se a rede de alta tensão no local que 

está causando transtornos a todos os transeuntes do local devido ao perigo iminente de um acidente 

envolvendo caminhões de grande porte, conforme as exigências das normas padrões da ABNT NBR 

no 15.688. Também solicitamos os reparos necessários nos locais onde houve a troca de poste de 

madeira para concreto em virtude de estar ocorrendo infiltrações no local. 

Por sentir pertinente tal solicitação. Peço o apoio de todos os Vereadores para sua 
aprovação e o pronto atendimento por parte da empresa da Energisa. 

Sala de Sessões, 20 de Novembro de 2018. 

Flávio Abreu 
Vereador-DEM 

Maria D mete dos Santos 
Vereadora — PT 
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