EMENTA: REQUER PROGRAMAÇÃO DE SERVIÇO DE
RECAPE EM VIAS PÚBLICAS, NA RUA MARIO
FERREIRA, NO BAIRRO JARDIM SÃO JOSÉ,
CONFORME ESPECIFICA

SENHOR PRESIDENTE,
Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Em visita ao bairro São José,

verificamos que há vias necessitando de

cuidados quanto a manutenção de sua pavimentação.
Posto isto, e para subsidiar ação fiscalizatória e estudos parlamentares que
estamos realizando, indagamos e requeremos, ao Executivo Municipal:
1. Favor informar como está a programação de zeladoria, conservação e
manutenção da pavimentação na Rua Mario Ferreira, bairro Jardim São
José?
2. É possível incluir na programação de recape na Rua Mario Ferreira, bairro
Jardim São José, onde a mesma encontra-se esburacada, e a
pavimentação?
3. Caso não seja feito o recape fazer o tapa buraco até sair o recapeamento
deste local?
Ante o exposto, com fundamento no inciso X, da alínea “a”, do artigo 8º da Lei
Orgânica Municipal, 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
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Sala das Sessões, 07 de junho de 2022.

Assinado digitalmente por
MATHEUS MORENO DE
ALMEIDA 315.795.308-77
Data: 07/06/2022 11:37
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