EMENTA: REQUER MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
VIA PÚBLICA CONFORME ESPECIFICA (RUA
TEREZINA- BAIRRO SUMAREZINHO)

SENHOR PRESIDENTE,
Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Moradores da Rua Terezina, no bairro do Sumarezinho, procuraram o gabinete
deste Edil, nos dando conta da situação em que se encontra a pavimentação asfáltica
daquela rua, a demandar urgente manutenção e conservação, visto que se trata de uma
rua de intenso movimento por existir ali o Ambulatório Especializado do CSE Cuiabá.
A camada asfáltica encontra-se danificada em toda sua extensão, com
desnivelamentos, buracos e pedras soltas no asfalto, fatos estes, que acabam
prejudicando o tráfego e provocando danos materiais aos veículos, bem como,
oferecendo riscos de acidentes.
Posto isto, no exercício do poder fiscalizatório parlamentar, e para subsidiar
estudos parlamentares que estamos realizando, indagamos e requeremos ao Executivo
Municipal:
1. É possível incluir na programação de manutenção e conservação asfáltica
da via pública, preferencialmente por recapeamento, se possível, da Rua
Terezina, no bairro Sumarezinho?
2. Em caso positivo, quando isto poderia ocorrer?
3. Em caso negativo, qual a razão pela qual não se poderia programar.
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REQUERIMENTO Nº 4301/2022

Ante o exposto, REQUEREMOS à nobre Mesa Diretora desta Casa de Leis, na
forma Regimental, e após ouvido o Plenário da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, seja
oficiado ao Poder Executivo local, para que se manifeste no prazo legal, acerca das
questões acima elencadas.
Pag. 1/2

MATHEUS MORENO
Vereador - MDB

REQUERIMENTO Nº 4301/2022 - Protocolo nº 14752/2022 recebido em 02/06/2022 08:56:09 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Matheus Moreno de Almeida
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.camararibeiraopreto.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 51B8-8B7B-48E4-BFC2.

Sala das Sessões, 01 de junho de 2022.

Assinado digitalmente por
MATHEUS MORENO DE
ALMEIDA 315.795.308-77
Data: 01/06/2022 14:18
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