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EMENTA:
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REQUER ÉROVIDÉNCIAS E INFORMACÓES SOBRE
PRAÇA PUBLICAIAREA VERDE QLIE ESPECIFICA
PRAçA JOSÉ GONÇALVES DE MATTOS .

êmllnl Drramruxr
Apresenumos ": conãidorlçãa da Casa o seguinte:
Na confluêncwa da Avenida

tho

de Castro Prado com as Ruas

Amam

Wauenu e Sma há uma área verde/Praca Fúbhca oe (arma mengmey, denommada Praça
José Gonçawes de Mattos. conforme Decreto Mummpal nº 032. de 1973
Moradores oes mediações nos procuraram reclamando oes conmoães da
mesma em relação e mudados de manutenção e conservação da hmpeza púhhca e
zeWadnna urbana em geral e em v-sna à mesma com nossa assessora, constatamos que

as reciamações falas procedem

*

Há demanda por nmpeze e reurada de nxo manutenção na dummação, mçada

de mato aka, poda de arvores, em
Posto em, no exeroíuo do poder hscahzatóno panamenqer, e para subswmar
estudos panamemares que estamos reahzando mdagamcs e requeremns ao Executivo

;

*

x
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Municipal
1

medénmas quando

a manutenção e conservação de hmpeza puouce e

urbana daquela àrea verde/praça pumce no tocante se soma
apontado mduslve com mslalaçãn de placas !oponímlcas de memmcacão,

zeWadona

dewxando'a em

mações

de uso regular

oem moradures

das wmedwações

e popmação em geral
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FUNCWONÁRIO
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mara Municipalde Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
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Que se mfnrme a este Eau, de programação e da reauzaçao de serwço em
caso posmvo. ou de quais as razões peras quars elas não estão prewstas &

ocorrerãº, caso negam/o
Ame :: exposto, REQUEREMOS a nobre Mesa Drremra desta Casa de Lars, na
forma Regrmemal e apos cuwdo o PWenáno da Cámara Mumcrpar de Rrbewão Preto sera
Mimada ao Poder Execuwo

para que se mam'esle no oram regar acerca das

10054

questões ama elencadas
Sala das sessões, 07 de Junho de 2 021

Matheus More ,0 de Almelua
Vereauor
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Ementa e Conteúdo
DENOMINA PRAÇA "JOSÉ GONÇALVES DE MATTOS".

Prefeito Muniíipal de Ribelrãn Prem, usando das
atribmções que lhe são inerentes ao cargo,
DR. ANTÓNIO DUARTE NOGUEIRA,

Considerando que

o

senhorjosé Gcnçaives de Mattos, antigo comerciante desta praça,

vem exercendo, com dignidade, essa laboriosa profissão, contribuindo ao
desenvoiwmento de Ribeirão Preto, principaimente paia prºjeção de seu

estabeieamenm,
DECRETA,

ARTIGO

iº . Fica denominada Praçajosé Gonçaives de Mattos & praça Situada entre as

Avenidas Piimo de Castro Prado, Arnaldo Vilãllanº e Rua Sina.
ARTIGO 2“ - As

despesas resuitantes da apiitação deste decrero correrão por (Gruta de
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verba própria do orçamento.
ARTIGO 3“

-

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

disposições em (untráno.
Dr. Antômo Duarte Nogueira

Preíeno Municipal
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