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REQUER SEJA OFIC DO AO SENHOR, PREFEITO
PARA QUE SEJA FEITA AS PODAS DAS ÁRVORES
NA RUA DR JOSE GUIMARAES, LADO OPOSTO DOÍ
NUMERAL 580 — CONFORME ESPECIFICA

t.. 03

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos

à

consideração da Casa o seguinte:
CONSIDERANDO que na rua Dr José Guimaraes, no

quarteirão entre as ruas: Cavalheiro Torquato Rizzi e Tomas Nogueira Gaia, no bairro
Jardim Irajá, sentido Rua do Professor 0 lado esquerdo está com enormes arvores que
invadem a via;

CONSIDERANDO que, existe apenas um braço de
iluminação pública no referido lado esquerdo da via e que está dentro das copas de

duas arvores;

totalmente inseguros com

CONSIDERANDO que, moradores das imediações

a

referida escuridão;

estão

CONSIDERANDO que, como foi relatado para o nosso
gabinete, as pessoas utilizam aquele quarteirão para ir ao supermercado que fica na
esquina da Rua Cavalheiro Torquato Rizzi e a rua Dr José Guimaraes quando chegam
do trabalho gerando risco para os munícipes que ali transitam;
CONSIDERANDO que já foi oficiado também a CPFL para
a limpeza dos galhos que encobrem referido ponto de luz;
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REQUEREMOS, , na forma regimental que, após ouvido
o douto plenário, se encaminhe a presente solicitação ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal

para que, em caráter de URGENCIA, seja determinado aos órgãos competentes a
adoção das seguintes providências no logradouro mencionado acima:
(|) após ouvir os órgãos e técnicos competentes, que
EXECUTE o referido pedido corte dos galhos que invadem a via pública inicialmente
identificada.
(|I) informe a previsão para realização dos trabalhos a
esse vereador
Sala das Sessões, 16 de outubro de 2018.
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