Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Vereador Jean Corauci

EMENTA: SOLICITO PELA TERCEIRA VEZ O CONSERTO DO
SUPORTE DA BOCA DE LOBO LOCALIZADA NA
RUA CARLOS CHAGAS COM A LAGUNA NO
BAIRRO JARDIM PAULISTA

Senhor Presidente,
Em virtude da fiscalização feita por este Vereador, isto posto, venho requerer
o conserto do suporte da boca de lobo localizada na rua Carlos Chagas com a Laguna . Informo
que vários munícipes relataram que a guia, que dá suporte para a boco de lobo, do local
mencionado, está quebrada, conforme mostra foto que estamos enviando em anexo, Informo que
vários munícipes relataram que a guia, que dá suporte para a boco de lobo, do local mencionado,
está quebrada, conforme mostra foto que estamos enviando em anexo, a resposta recebida por
esta Secretaria é que o conserto seria feito em 30 dias o que até a data de hoje não aconteceu,
por isso peço que tomem das devidas providências. Fiz o primeiro pedido em 25 de fevereiro de
2021, com o requerimento 1739, também apresentei o requerimento 3997.
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, 15 de setembro de 2021.

Jean Corauci
Vereador
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