
Câmara Municipal de Jaguariúna 

Estado de São Paulo 

 

 
 

REQUERIMENTO Nº 124 /2021 

 

 

À 

Câmara Municipal de Jaguariúna; 

 

 

Requeiro à Mesa, depois de ouvido o douto Plenário, 

observadas as formalidades legais de praxe, que seja encaminhado ofício ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando de Sua Excelência, 

entendimentos junto à Secretaria Municipal Competente as seguintes 

informações a esta Casa de Lei: informações sobre furtos da fiação elétrica 

no município de Jaguariúna; 

 

1- Quantos metros e qual bitola dos fios que foram furtados de março de 

2020 a março de 2021? 

2- Quantos protocolos foram abertos para substituição destes fios neste 

período? 

3- Quantos protocolos se encontram abertos na presente data? 

4- Quais as medidas tomadas até o momento para evitar este tipo de 

ocorrência? 

5- Que se juntem os Registros de Ocorrência realizados quando da 

ocorrência dos furtos. 

6- Quais as medidas tomadas anteriormente nesse sentido? Por que não 

foram eficientes para evitar o furto desses fios? 

7- Qual o prazo para a resolução dos protocolos abertos? 

8- Entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021 houve pedido por parte do 

Poder Executivo para aquisição de novos fios? Caso afirmativo qual o valor 

gasto? Quantos metros e bitola foram recolocados?  

9- Qual o servidor municipal incumbido em acompanhar e fiscalizar 

esses serviços? 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Antes de necessário, é direito e dever do Vereador tomar 

conhecimento de informações que condigam diretamente com o interesse 

público. 



Câmara Municipal de Jaguariúna 

Estado de São Paulo 

 

 
 

CONSIDERANDO as informações quanto aos furtos de 

partes da fiação elétrica no município que foi passada pela Secretaria da 

pasta de Obras e Serviços quando questionada sobre a falta de 

iluminação em vários pontos no município como praças, avenidas e 

bairros. 

Vale ressaltar o risco de que os munícipes sofrem com a 

ausência da iluminação pública. 

O fato é que as questões ora requeridas são de extrema 

Importância para o exercício das funções fiscalizadoras do Vereador e como 

representante do Poder Legislativo, sinto-me na obrigação de informar a 

população sobre todas as questões pertinentes relativas ao meu mandato. 

Vislumbra-se presente, portanto, o interesse público. 

Espero que esta propositura seja bem acolhida pelo Poder 

Executivo de Jaguariúna, que na certa enviará a informações o mais rápido 

possível. 

Gabinete Vereador, 12 de abril de 2021. 

a. VEREADOR ROMILSON SILVA – DEM 

Cópia conforme o original apresentado nesta edilidade em 

Sessão Ordinária de 13 de abril corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 14 de abril de 2021. 

 

 

 
VEREADOR AFONSO LOPES DA SILVA 

Presidente 

 

 


