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REQUERIMENTO

Nº

0010713,

EMENTA:

Solicito pela 2ª ve o serviço de recapeamento
asfáltico em toda a extensão da rua João
Caldeira Júnior no bairro Campos Eliseos.

Senhor Presidente,
Procurado pelo munícipe Moisés
rua João Caldeira Júnior, com protocolo junto ao SAM
vereador, relatando a grave situação que envolve a
seguidos problemas que estão ocorrendo no endereço
se refere a pavimentação asfáltica.

Capema, residente em nossa cidade na
de número 23366-1, que recorreu a este
falta de cuidados do Executivo com os
indicado em destaque na ementa no que

Através desta Casa de Leis foi aprovado o requerimento de nº 5523 acatado
no dia 19 de setembro de 2017, e que estou mandando a cópia do requerimento, dos oficios
enviados aos setores competentes e das respostas recebidas, em contato com o munícipe fomos
informados que até a presente data o serviço não foi executado.
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 Bº, b, parágrafos 2ª e 3º da LOM.

Sala das Sessões, 5 de março de 2018.

Jean Corauci
Vereador
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Senhor Presidente,
Procurado pelo munícipe Moisés Capema, residente em nossa cidade na
rua João Caldeira Junior, com protocolo junto ao SAM de número 87681—5, 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 do serviço de recapeamento asfáltico em nossa cidade.
lsto posto, na forma regimental, seja indicado ao Senhor Prefeito Municipal
de Ribeirão Preto, após aprovação dos demais membros desta Casa, pleiteando
este grave problema que ocorre em nossa cidade, dentro do prazo e condições soluções para
expressamente
previstas no artigo 8º, b, parágrafos e 3º da LOM,
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Sala das Sessões, 18 de setembro de 2017.

Jean Coraucí
Vereador
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Estaremos vístoriandn vossa solicitação
quanto ao recapeamento asfáltico.
Á título de atendimento em caráter
emergencial, estaremos providenciando os
serviços de tapa buracos.
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Of.

5523/2017
Ribeirão Preto, 24 de outubro de 2017.

timo. Senhor

Pedro Luiz Pegoraro
Secretário da Infraestrutura

Rua Patrocínio, 2.929
Ribeirão Preto - SP

Prezado Senhor,
Procurado prio munícipe Moisés Capanema, residente na
Caldeira Junior, que recorreu a esta Casa de Leis e notadamente & este
relatando a grave situação que envolve o constante e ininterrupto
retacionado a falta de recapeamento asfáitico na toda a extensão da
Catdeíra Junior uma vez que a massa asfáltica esta se deteriorando,

rua João

vereador.
probtema
rua João

Através desta Casa, apresentamos requerimento na sessão do dia 19
de Setembro de 2017 e como resposta do requerimento nº 5523 que anexamos.
ficamos sabendo que, quanto ao recapeamento, o toca! será vistoriado e,
emergenciaimente, incluído no agendamento oe serviços de tapa buracos e

atendimento junto ao

SAM é

Posto isso,

de número 87681—5.

solicito imediatas providências

ensejando-the meus cordiais comprimentos.

sobre a solicitação ora apresentada,
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Atenciosamente,
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Jean Corauci
Vereador
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Gabinete do Vereador Jean Corauci Cámara Mumcioa! de Ribeirão Preto « Av Jerónomo Gonçalves. 1200 Fone (16) 3607—4080 , CEP. 14010-907
wwwoorauczvoombr - facebookrcomâeancorauci , e-mail; ;eancorauu©oamarari05iraopretospgov,br
—

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Civil

Secretaria da Casa
Ribeirão Preto, 28 de novembro de 2017.
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Senhor Vereador,

Em
relacionados,
atenção aos Ofícios abaixo
encaminhados por Vossa Excelência, vimos informar a manifestação da
Secretária Municipal de Infraestrutura, a saber:
- Ofício nº 5523/17: “Estaremos vistoriando vossa solicitação quanto ao
recapeamento asfáltico, a título de atendimento em caráter emergencial,
estaremos providenciando os serviços de tapa buracos”, e
- Ofício nº 1010048/17: “Solicitação incluída em nosso cadastro para

atendimento oportuno".

Com nossas cordiais saudações, subscrevemo-nos,

Excelentíssimo Senhor
JEAN CORAUCI
Vereador da Câmara Municipal
Ribeirão Preto - SP
Praça Barão do Rio Branco s/nº - Centro — C ep 14016-140 — Ribeirão Preto - SP
Fone: (16) 3977-9000
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Ribeirão Preto, 2 de janeiro de 2018.

llmo Senhor
Pedro Luiz Pegoraro
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Rua Patrocinio, 2.929
Ribeirão Preto . SP

Prezado Senhor,
Procurado pelo munícipe Moises Capema, residente na rua João
Caldeira Junior, que recorreu a esta Casa de Leis e notadamente a este vereador,
relatando a grave situação que envolve o constante e ininterrupto problema
relacionado a falta de recapeamento asfáltica na toda extensão na rua João Caldeira
Junior, localizada no bairro dos Campos Eliseos,
Através desta Casa, apresentamos requerimento na sessão do dia 19
de setembro de 2017, e como resposta do requerimento de nº 5523 que anexamos,
ficamos sabendo que, quanto ao recapeamento, o local foi incluído no cadastro para
atendimento oportuno e que seria feito o serviço de tapa buraco, mas segundo o
munícipe. nenhum dos serviços foi executado, o atendimento junto ao SAM é de
número 87681—5,

Posto isso; solicito imediatas providências sobre a solicitação ora apresentada,
ensejando-lhe meus cordiais cumprimentos.
Atenciosamente,
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Vereador
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Casa

Civil

Ribeirão Preto, 22 de janeiro de 2018.
OF. 116/18 — CC

Senhor Vereador,

Em

atenção

Ofícios abaixo
relacionados,
encaminhados por Vossa Excelência, vimos informar as manifestações da
Secretária Municipal de Infraestrutura, a saber:
Ofícios nºs 5523 e 6168/17: “Estaremos vistoriando vossa soiicitação quanto
ao recapeamento asfáltico, a título de atendimento em caráter emergencial,
estaremos providenciando os serviços de tapa buracos".
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Com nossas cordiais saudações, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

Excelentíssimo Senhor
JEAN CORAUCI

Vereador da Câmara Municipai
Ribeirão Preto - SP

Praça Barão do Rio Branco sinº Centro Cep 14010-140“ Ribeirão Preto SP
Fone: ( 16) 3077-9000
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