
EMENTA:  REQUER  PROVIDENCIAS  QUANTO  A

MANUTENÇÃO  URGENTE  DA  PAVIMENTAÇÃO

DA  RUA  JULIO  MESQUITA,  VILA  VIRGINIA,

CONFORME ESPECIFICA

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

O  Gabinete  deste  Edil  e  assessoria  foram  procurados  por

moradores  da  Rua  Júlio  Mesquisa,  em  Vila  Virginia,  zona  sudoeste  do  Município,  a

respeito da necessidade de manutenção e conservação na pavimentação asfáltica da rua

que  se  encontra  revelando  fadiga  pelo  uso  e  totalmente  comprometida,  em diversos

pontos,  notadamente  nas  proximidades  da  confluência  com  a  Rua  Anália  Franco,

implicando alto risco as pessoas e veículos que por ali trafegam.

Em visita ao local constatamos a procedência da solicitação dos

respectivos moradores.

Posto  isto,  e  para  subsidiar  ação  fiscalizatória  e  estudos

parlamentares  que  estamos  realizando,  indagamos  e  requeremos,  ao  Executivo

Municipal:

1. Vistoria  e  avaliação  da  pavimentação  asfáltica  da

referida Rua Júlio Mesquita, em Vila Virginia, em todo o seu percurso, e, em especial nas

imediações  de  sua  confluência  com  a  Rua  Anália  Franco  (Praça  Maria  Gorete),  e

providencias para programação de conservação e manutenção urgente da mesma, por

meio de recape, em face da extensão e quantidade dos buracos, ou outro meio técnico

capaz de recuperar as possibilidades de trafego regular, adequado e seguro a que os

usuários moradores e cidadãos contribuintes tem direito.



2. Informar  a  este  Vereador,  o  resultado  da  vistoria  e

avaliação, a programação feita e a previsão de realização dos serviços, se positivo, ou

caso negativo, justificar detalhadamente as razões.

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 questões acima elencadas.

Sala das Sessões, 21 de setembro de 2021.

MATHEUS MORENO
Vereador - MDB 
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