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Solicito o serviço d
segunda vez na rua

Fernandes.

peamento asfáltico pela
ofessor Dirceu Lavoisier C.

Senhor Presidente,
Procurado pela munícipe Tamires Nardim Rangel, residente em nossa
cidade na rua Arlindo Reis Filho, com protocolo junto ao SAM de número 89479—0. que solicita o
serviço de recapeamento asfáltico para a via mencionada.
Fiz o primeiro pedido em 12 de junho de 2018 através de um requerimento
de número 3281, devido à demora na execução do serviço por este motivo, indico novamente a
execução do serviço de recapeamento.

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 Bºb, parágrafos 2º e 3º da LOM.

Sala das Sessões,

11

de setembro de 2018.
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Jean Corauci
Vereador
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Ofício 3281 - 2/2018

Ribeirão Preto, 9 de agosto de 2018,

Www—““""“W7
,

lime. Senhor

O PW1

Pedro Luis Pegoraro
Sec.-miúdo de Obras Púbiicas
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Rua Laguna, 1246
Ribeirão Preto SP
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Prezado Senhor,

Através desta Casa, apfesentei Requerimento de nº
3281, acatado na sessão do dia, 12 de junho de 2018, está
indicação também possui uma solicitação feita junto ao SAM com
o protocolo de nº 55778—5. O serviço soiicitado infelizmente ainda
não foi executado por parte da Prefeitura.
Pelos motivos apresentados e também peie demora
na solução do probiema, venho mais uma vez através deste oficio

solicitar com urgência o recapeamento asfáltica da rua
Professor Dirceu Lavoisier C. Fernandes.
Posto isso,

imediatas providêncras sobre
soiicitaçâo ora apresentada. ensejando-lhe meus cordiais cumprimentos,
soiicito

Atenciosamente,

,

wã

Jean Corauci
Vereador
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Ribeirão Preto, 10 de julho
de 2018.

"mº. Senhor
Pedro Lufa Pago:-aro
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SecMátio de Obras Públicas

Rua Laguna, 3246
Ribeirão Preto » SP
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Prezado Senhºr,

Através desta Casa.
apresentei Requerimenw de nº
3281, acatado na
sessão do dia 1.2 de junho de
2018, está
mdicaçào também possui uma
soãicttaçêo feita junto ao SAM
com
o protocolo de nª
55778-5 O serviço solicitado
ainda não foi
executado
Petas motivos
apregentados, venho através deste
ofício mais uma vez
sºlicitar :;

recapeamento asiático da rua

Professor Dirceu Lavoisier C.
Fernandes.

Posto isso, solicito imediatas
pzovidências sobre

soficitaçáo ora apresentada,
enseiandodhe meus cordéais
mmprimemos.
Atenciosamente.
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Solicito o serviço de recapeamento asfáltico na rua
Professor Dirceu Lavoisier C. Fernandes.
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Senhor Presidente,
Procurado peia munícipe Tamires Nardim Rangei, residente em
nossa
cidade na rua Arlindo Reis Filho, com protocolo junto ao SAM de número
55778-5. que recorreu a
este Vereador, relatando a situação que envolve a falta de cuidados do Executivo.
isto posto. na forma regimentai, 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 Bºb, parágrafos 2º e 3º da LOM.

Saia das Sessões,

12

de junho de 2018.

Jean Corauci
Vereador

