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REQUER EROVIDÉNCIAS E INFORMAÇÓES SOBRE
PRAÇA PUBLICA/AREA VERDE nuE ESPECIFICA
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Aprassnumos e consideração da Casa o seguinte:

&

comme-nee nas Ruas Aaarnenu Pajuába Paranapanema eAnKômo Rrberro
de Rezende na barra da Sumarezmho ne àrea públma crrengurer. consmumdo Praça
Na

&

Públma/Area Verde, denommada, conlorme

Ler Mumcrpe»

nª 5 406 e Decreto Munrcrpar nº

035 ambos de 1989,como Praça Prufela Joseph Smrm
Moradores das rmeereçãee nas procuraram reclamando das conerçães da
mesma em rereçãn a rempeaes quermedes reparos em cercadas e autres e em vrsrze à
mesma com nossa esseseena constatamos que as reclamações feras procedem
Posto rene ne exererera do poder hscahzamno parramemer, e para subsrerar
estudos panamemeres que estamos veshzando lndagamos e vequeremos ao Execunvo
MunrcrpaW
1

Prowdéncras guerra::

manutenção e conservação ataquem area
verde/praça punha no meame e sua dummacãu pubhca a lrmpeze de
sujeva e recomrmenre de |er e outros demºs acumulados de bancos
a

quebrados moeda e poda de arvores .nsrereção de placa de reenrmeeçàe
manutenção em gerar. dewxandora em conmções de uso regular peres
2

moradores das rmedraçãee e pmpmação em geral
Que se Worms 3 este Eau de programação e da reerrzaçâa do servrçe em
caso posmvo ou de quere as razões peres quere eres não esráo prevrsres e
ocorrerão. caso negam/n
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Câmara Municipalde Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
VereadorMameus Mori-wo
Anle o expºsto REQUEREMOS à nobre Mesa Diretora desta Casa de Lews na

«uma

RegwmentaW

e após ouwda o Plenáno da Câmara Mumcmal de waewrão Prem Seja

onuaao ao Poder Execuhvo
questões auma elencadas

rocaw.

para que se manvieste no prazo legai acerca das

Sam das sessões. m de Junho de 2 021

Malheus Moreho de Almeida
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Legislação Municipal

Sumário
Ato Número: 5405

Data de Elaboração: 01/03/1989
Data de Publicaçãoz15/03/1989
Processo: 02.890051 19.0
Assunto(s): Denomina.
Tipo de Legislação: LeA Ordinária
Autor(es): Desconhecado.
Ana do projeto: 1988
Projeto: 1483
Ano do autógrafo:1989
Autógrafo: 06

Observações:

Ementa e Conteúdo
DENOMINA PRAÇA PÚBLICA DE "FROFETAJOSEPH SMITH".
Faço

saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo & segumle

ARTIGO 1“ - Fica

por esta

Nel,

Iel:

autonzado o Chefe do Executivo a adotar o nome de

"PROFETAJOSEPH SMITH“, como nomenclatura de logradouro públwcc,

denommaçâo de que trata o presente artigo será dada, por ato
do Chefe do Executivo, à praça pública Focahzada na área triangular, formada pela
Avemda Paranapanema com a Rua Adalberto Pajuaba.
PARÁGRAFO ÚNICO

ARTIGO Zª
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entrará em wgor na data de sua publicação, revogando-se

contráno.
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WELSON GASPARIN)

Freíewto Municipal

Este lexln uãn substitui o publiudn no Diário

www

afim! de Município.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Legislação Municipal

Sumário
Ato Número: 036

Data de Elaboraçãoz14/03/1989
Data de Publicação: 15/03/1989
Processo: 00
Assunto(s): Denomina, Praça.
Tipo de Legislaçãº: Decreto
Autor(es): Executivo Municipal.
Ano do projeto: O
Projeto: 00
Ano do autógrafo: 0
Autógrafo: 00

Observações:

Ementa e Conteúdo
DENOMINA PRAÇA PÚBLICA DE "PROFETAJDSEPH SMITH".

Prefeito MuniCipai de Ribeirão Preto, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei, &, especiaimente a Lei nº 5,406, de 01 de março de1989,

WELSON GASPARINi,

DECRETA:

ARTiGO1“ - Fica denominada "PROFETAJOSEPH SMITH" a praça pública iotailzada na
área triangular, formada pela Avenida Paranapanema com a Rua Adalberto Paiuaba.
ARTiGO 2“ - As

despesas resultantes com a aplicação deste decreto correrão paar conta

de verba própria de orçamento.
ARTiGO 3ª

-

Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.
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WELSON GASPARINI

Prefeíto Municwpaí

me texto nãn substitui o publicado no Diário oficial dº Municípiº.
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