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Ementa: Solicita Oficializar a CPFL – Companhia
Paulista de Força e Luz, solicitando dessa empresa, a
realização  Ementa:  Solicita  Oficializar  a  CPFL  –
Companhia Paulista de Força e Luz, solicitando dessa
empresa,  a  realização  de  serviços  de  podas  de
árvores,  defronte  a  Rua  Aurélio  Orlandi,  mais
precisamente  defronte ao número 20, no município de
Santa Lúcia.     

Senhor Presidente e Nobres Vereadores:
  
ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA, vereador investido em

suas atribuições conferidas por Lei, REQUER que seja
oficiado ao a CPFL – Companhia Paulista de Força e
Luz,  solicitando  dessa  empresa,  a  realização  de
Ementa:  Solicita  Oficializar  a  CPFL  –  Companhia
Paulista de Força e Luz, solicitando dessa empresa, a
realização de serviços de podas de árvores, defronte
a Rua Aurélio Orlandi, mais precisamente defronte ao
número 20, no município de Santa Lúcia.     

No local as copas de árvores e mesmos os galhos,
estão  oferecendo  riscos  e  danificando  os  fios  de
energia  elétrica.  Em  dias  chuvosos,  temporais  e
fortes  ventanias,  é  comum  que  galhos  de  árvores
interfiram  na  rede  elétrica,  danificando  os  fios
postes  de  energia,  e  nesses  casos  podem  haver
interrupção no fornecimento de energia elétrica aos
usuários daquela localidade, e também para se evitar
choque  elétrico,  principalmente  em  crianças  que  em
muitas vezes, quando estão soltando pipas e quando
enroscam  as  mesmas,  podem  ocorrer  descargas
elétricas.             
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
Estado de São Paulo

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 15
de Fevereiro de 2021.

ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA 
                   VEREADOR
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