Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Vereador Jean Corauci

EMENTA: SOLICITO PELA SEGUNDA VEZ O SERVIÇO DE
FISCALIZAÇÃO PARA A TRAVESSA ALCÂNTARA
NO BAIRRO IPIRANGA

Senhor Presidente,
Em virtude da fiscalização feita por este Vereador, isto posto, venho requerer
o serviço de Fiscalização para a travessa Alcântara. Informo que vários munícipes relatam que
mesmo a travessa mencionada ter a sinalização de mão única de direção, varios motoristas não
respeitam esta sinalização e transitam na contra-mão de direção e estacionam dos dois lados
atrapalhando Informo que vários munícipes relatam que mesmo a travessa mencionada ter a
sinalização de mão única de direção, varios motoristas não respeitam esta sinalização e transitam
na contra-mão de direção e estacionam dos dois lados atrapalhando o fluxo dos veículos, por isso
peço que tomem as devidas providências. Fiz o primeiro pedido em 12 de agosto de 2021, com o
requerimento 5582.
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 8ºb, parágrafos 2º e 3º da LOM.

Sala das Sessões, 14 de setembro de 2021.

Jean Corauci
Vereador
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