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Ao Excelentíssimo 
Senhor Elisney Monteiro de Paiva 
Presidente da Câmara Municipal Nesta 

Senhor Presidente, 

PROTOCOLADO 

EM:D l(/.2Q 
HORAS: j3: 

Câmara Municipal 
Praça da Bíblia, n 744, Brejinho de Nazaré - TO 

A Vereadora que este subscreve, vem respeitosamente requerer a mesa 
diretora, na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que seja formulado um 
veemente apelo ao Excelentíssimo Senhor Chefe do Poder Executivo municipal o Sr. 
Marco Aurélio B. Nobre, solicitar a Empresa de energia à Energisa Tocantins, 
Distribuidora de energia S.A., extensão da rede de energia elétrica nas ruas: 

* Rua Januário Dias dos Reis, iniciando da residência da Sra. Luciana 
Ferreira da Silva, Qd. 31, lote 02; no Setor Aeroporto; 

* Rua Rui Barbosa, das residências: da Sra. Leisianne Francisco Aires, Qd 
03, lote 04, e da Sra. Ana Maria da Cunha Varão, Qd.03 , Lote 01, ambas do setor 
Januário Dias; e 

* Na rotatória entre a rua Apolônio Aires da Silva que vai em direção a 
cidade de Porto Nacional e com a Av. Vinte e cinco de Agosto, em direção a Aliança 
do Tocantins. 

JUSTIFICATIVA 

Como é do conhecimento de todo, o vereador é a base da cadeia 
alimentar na representatividade da comunidade, ouvindo as necessidades do povo 
e defendendo os interesses do município. Diante do exposto solicito do Poder 
Executivo Municipal providências para o atendimento deste Requerimento no 
sentido de providenciar as extensões das redes de energia elétrica nas referidas 

vias, pois os solicitantes estão pagando, todos os meses a taxa de iluminação pública 
sem ter um poste na frente de suas residências. E em relação à rotatória é muito 
escuro, já até tem os postes, que passam os fios de internet e telefone, só resta a 

Gabinete da Vereadora 
DEM 
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rede de energia e as luminárias, para nos proporcionar mais segurança e claridade 
em nossa querida cidade. 

Certo do apoio dos membros desta Casa de Leis na aprovação deste 
Requerimento, agradeço. 

JUSTIFICATIVA 

Gabinete da vereadora, 04 de agosto de 2021. 
( 

Edina Nunes das Neves Arruda. 
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