Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Vereador Jean Corauci

EMENTA: SOLICITO PELA SEGUNDA VEZ A PODA DE
ÁRVORE NA RUA OLÍMPIA MEIRELLES PALMA
CONFLUÊNCIA COM A CORACY DE TOLEDO PIZA
NO BAIRRO RIBEIRÂNIA

Senhor Presidente,
Em fiscalização no bairro verifiquei a falta de manutenção rua Olímpia
Meirelles Palma confluência com a Coracy de Toledo Piza no bairro Ribeirânia, isto posto, venho
requerer a poda de árvore na rua Olímpia Meirelles Palma confluência com a Coracy de Toledo
Piza no bairro Ribeirânia. Informo que munícipes relataram que segundo resposta recebida desta
Secretaria informando que o pedido foi cadastrado para ser atendido dentro da programação eles
solicitam desta Secretaria o cronograma de serviços referente a poda de árvores pois querem
saber;- Qual o tempo médio a Secretaria leva para atender uma solicitação de poda de árvore? ;Os pedidos são classificados por ordem de chegada ou por regiões? Fico no aguardo do
pronunciamento desta Secretaria para poder informar aos munícipes i Fiz o primeiro pedido em 5
de maio de 2022, com o requerimento 3350.
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, 8 de junho de 2022.

Jean Corauci
Vereador
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