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REQUERIMENTO CMJN – Nº 064/2018 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de João Neiva 

O Vereador firmatário, no uso regular de suas atribuições legais e 

regimentais, vem perante V.Exª. para requerer, após apreciação do Plenário, 

seja solicitado do Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie, junto ao setor 

competente, a limpeza da lateral da Avenida Hélio Guasti, mais conhecida com 

Beira Linha. 

O presente pedido se faz necessário tendo em vista que o mato 

existente ao longo de referida avenida encontra-se muito alto, colocando em 

risco todos aos pedestres que se utilizam do local.  

Na oportunidade, solicito providências junto à Secretaria 

competente, em caráter de urgência, dos serviços de manutenção da 

iluminação pública existente da Avenida Hélio Guasti, bem como, providências 

junto à EDP Escelsa, no sentido de realizar extensão de rede com instalação 

de novos braços de iluminação ao longo do lado contrário de referida avenida.   

Justifica-se ainda o presente requerimento por se tratar de local em 

que os cidadãos praticam atividades físicas (corridas, caminhadas, pedaladas, 

etc.) e lazer, mesmo no período da noite. Dessa forma, a correta iluminação e a 

limpeza do mato nas laterais daquela avenida proporcionarão segurança e 

qualidade de vida aos munícipes. 

Ressalta-se que o aumento na iluminação do lado oposto da 

Avenida Hélio Guasti trará maior segurança aos cidadãos, considerando que 

com a liberação do acesso à BR101, houve um grande aumento do fluxo de 

carros.  

Destacamos também que com a grande quantidade de pessoas que 

frequentam o local, ao se investir na respectiva infraestrutura, a Municipalidade 

estaria proporcionando saúde e lazer a baixo custo para a população.  

Nestes termos, certo de contar com as urgentes e necessárias 

ações no atendimento à demanda daqueles dignos moradores, 

Pedimos Deferimento. 

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 17 de setembro de 2018. 

 

Renan Rossoni Pattuzzo  

Vereador
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