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Solicito o resultado do estudo de implantação de
semáforo próximo ao nº 4819 da rua Javari no
bairro Jardim Marincek.

Senhor Presidente,
Procurado pela munícipe Sheila Lima de Souza Simões, residente em
nossa cidade, na rua Walter Lapria com protocolo junto ao SAM de número 56644-0, que recorreu
a este vereador relatando a grave situação que envolve a falta de cuidados do Executivo com
os
seguidos problemas que estão ocorrendo no endereço indicado em destaque na ementa no
que
se refere a falta sinalização semafórica.
Através desta Casa de Leis, apresentei os requerimentos de nº 3382
acatado no dia 1º de junho de 2017, nº 237 acatado no dia 6 de fevereiro de 2018, e com base
na
resposta recebida destes requerimentos, estou solicitando o resultado dos estudos para a
implantação de semáforo no endereço indicado.
Isto posto, na forma regimental, seja indicado ao Senhor Prefeito Municipal
de Ribeirão Preto, após aprovação dos demais membros desta Casa, pleiteando soluções
para
este grave problema que ocorre em nossa cidade, dentro do prazo e condições expressamente
previstas no artigo 8º, b, parágrafos 2º e 3º da LOM.

Sala das Sessões,

[

11

de junho de 2018.

»

Jean Corauci
Vereador
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Oficio 237 - 2 /2018

Ribeirão Preto, 8 de maio de 2018.

iimo. Senhor

Antônio Carlos de Oliveira Júnior
Superintendente da Transerp
R. Gen. Câmara, 2910

Ribeirão Preto SP
—

2 Prezado Senhor,
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Procurado pela munícipe Sheila Lima de Souza Simões, residente na
rua Walter Lapria, que recorreu a esta Casa de Leis & notadamente a este vereador,
reiatando a grave situação que envolve a falta de cuidado do Executivo com reiação
a demora na execução do serviço de instalação de semáforo na na rua Javari próximo
ao nº 4819 no bairro Jardim Marincek

TÁMÉÁFF
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Através desta Casa, apresentei o requerimento de nº 237 acatado na
sessão do dia 06 de fevereiro de 2018» através da resposta do requerimento fui
informado que seria necessário a realização de estudos para justificar & impiantação
de semáforo no loca! indicado, atendimento junto ao SAM é de número12839-6,
Posto isso. solicito imediatas providências sobre a solicitação ora apresentada,
ensejando-ihe meus cordiais cumprimentos.
Atenciosamente,

Jean Corauci
Vereador

Gabinete do

Vazador Jean

Comuni Câmara Municipaide Ribeirão Preto Av. Jerônimo Gonçeives. 1200 Fone MG) 3607—4080
www,:orauci www facebook com/ieancoraucr , e-mail: contatoàcoraucicombr
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Ribeirão Preto, 2 de abri! de 2018.

"mo. Senhor
Antônio Carlos de Oiiveira Júnior

Superintendente da Transerp
R. Gen. Câmara, 2910

Ribeirão Preto SP
—

Prezado Senhor.

GE%r—2G18-X1W45"2/2

Efª

YM?

mmm;

Procurado novamente pela munícipe Sheila Lima de Souza Simões,
residente na rua Vaiter Lapria, que recorreu a esta Casa de Leis e notadamente a
este vereador, reiatando & grave situação que envoive a falta de semáforo para
pedestres na próximo ao nº 4819 de rua Javari no bairro Marincek.
Através desta Casa, apresentei os requerimentos, nº 237 acatado na
sessão do dia 06 de fevereiro de 2018 e requerimento nº 3382 acatado no dia 01 de
junho de 2017, que estou mandando cópia junto com a resposta recebida, solicito o
resultado dos estudos realizados no referido focal. atendimento junto ao SAM é
de númer012839-6.

Posto isso, soiicito imediatas providências sobre a solicitação ora apresentada,
ensejando—me

meus cordiais cumprimentos,
Atenciosamente,

' Jean Corauci
Vereador

Gabmem do Vereador Jean Coraucl - Cámara Municipal de Ribeirão Preto - Av. Jerônimo Gonçaives. 1200 Fone (16) 3507—4050 « CEP 14010-907
wwwcoraucmom br « facebook com/wancorauoi - e—maii contare©ooraucs.comm
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EMENTA:
Solicito

.f

Preto

ento

segunda vez a implantação

de

semáforo próximo ao nº 4819 da rua Javari no
bairro Jardim Marincek

Senhor Presidente,
Procurado pela munícipe Sheila Lima de Souza Simões, residente em
cidade
Valter
Lapría. com protocoio junto ao SAM de número 12839-6. que recorreu a
a rua
nossa
este vereador, relatando a grave situação que envolve a falta de cuidados com a nossa cidade no
que se refere a fala de semáforo próximo ao nº 4819 da rua Javari no bairro Jardim
Marincek
Reitero meu pedido de requerimento de número 3382 aprovado pela
Câmara Municipai no dia 01 de junho de 2017 e ainda não atendido, junto envio a cópia do
requerimento, da resposta recebida» e dos ofícios enviados ao setor competente.
Solicito, na forma regimental. que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal
e aos órgãos competentes, após aprovação dos demais membros desta Casa, dentro do prazo e
condições expressamente previstas no artigo Bº, b, parágrafos 2ª e 3” da LOM, a instalação de
semáforo próximo ao nª 4819 da rua Javari no bairro Jardim Maríncek,

Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2018,

Jean Corauci
Vereador
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EMENTA:
Solicito realização de implantação de semáforo
na rua Javari, 4819.

Senhor Presidente,
Procurado pela munícipe Sheiia Lima de Souza Simões, residente em
nossa cidade na rua Valter Lapria com protocolo junto ao SAM de número 52.747 O, recorreu a
este vereador, reiatando a grave situação que envolve e feita de cuidados do Executivo com os
seguidos probiemas que estão ocorrendo no endereço indicado em destaque na ementa no que

se refere e feita sinalização semafórioa.

Isto posto, na forma regimental, seja indicado ao Senhor Prefeito Municipe!
de Ribeirão Preto, após aprovação dos demais membros desta Casa, pleiteando soiuções para
este grave probiema que ocorre em nossa cidade, dentro do prazo e condições expressamente
previstas no artigo 8ª, b, parágrafos 2ª e 3ª de LOM.

Saia das Sessões, 1º de junho de 2017.
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Jean Corauci
LC;-www?”

Vereador

Í

«]

I

>?”

