Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Vereador Jean Corauci

EMENTA: SOLICITO PELA SEGUNDA VEZ O TAPA BURACO NA
RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO Nº 906
CONFLUÊNCIA COM A BARÃO DE COTEGIPE NO
BAIRRO VILA TIBÉRIO

Senhor Presidente,
Em fiscalização no bairro verifiquei a falta de manutenção rua Bartolomeu de
Gusmão nº 906 confluência com a Barão de Cotegipe no bairro Vila Tibério, isto posto, venho
requerer o tapa buraco na rua Bartolomeu de Gusmão nº 906 confluência com a Barão de
Cotegipe no bairro Vila Tibério. Informo que munícipes relataram que no local mencionado existe
um buraco, próximo a guia da rua Barão de Cotegipe em frente a caixa de inspeção do imóvel
citado, e que a água fica empoçada virando um criadouro de mosquitos e isso tem causado
muitos transtornos aos moradores das imediações que solicitam a execução do serviço de tapa
buraco neste local da via, por isso peço que sejam tomadas as devidas providências. Fiz o
primeiro pedido em 23 de novembro de 2021, com o requerimento 8311.
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 junho de 2022.

Jean Corauci
Vereador
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