CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO Nº.100/21
Requeremos à Mesa, ouvido o douto Plenário, na
forma regimental, seja a presente proposição encaminhada ao Senhor
Prefeito Municipal de Pedreira, para que através da Secretaria de Obras,
informe este edil sobre um pedido de extrema urgência notificado via
Ofício no dia 14 de janeiro e reiterado no dia 27 de abril, a respeito de
melhorias a serem executadas na viela localizada atrás de várias casas da
Rua Mário Geremias, no Bairro Rainha da Paz:
- Tendo em vista o alto risco de desmoronamento
da viela, porque até o momento nada foi resolvido no local?
data prevista?

- Qual a perspectiva da execução dessa obra e a

JUSTIFICATIVA
Senhor Prefeito, este Vereador fez várias
solicitações para a realização de urgentes melhorias na viela, localizada
no logradouro acima descrito, principalmente na residência de nº. 52,
que inclusive já apresenta prejuízos aos moradores, como queda de
reboques das paredes, trincos severos nos revestimentos, etc.
Essas famílias estão muito preocupadas com a
atual situação, inclusive devido o fluxo de água natural estar sendo
obstruído por esta viela .
Assim sendo, espero contar com atenção de Vossa
Excelência quanto ao acima exposto.
SALA DAS SESSÕES VEREADOR DARIO
GOMES DE OLIVEIRA, EM 02 DE JUNHO DE 2021.
JEDSON PANEGASSI
VEREADOR
R. Prof. João Alvarenga, 75, Centro, Pedreira – SP. – CEP 13920-000 – Fone/Fax (19) 3893 3172 - Fls. 1
web: www.camarapedreira.sp.gov.br – e-mail: pedreira@camarapedreira.sp.gov.br
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REQUERIMENTO Nº.101/21
Requeremos à Mesa, ouvido o douto Plenário, na
forma regimental, seja a presente proposição encaminhada ao Senhor
Prefeito Municipal de Pedreira, para que através da Secretaria de Obras,
informe este edil sobre um pedido verbal de extrema urgência notificado
no dia 1º de março, a respeito de melhorias a serem executadas na viela
localizada atrás de várias casas da Rua Florindo Versuri, imediações do
nº 285, no Bairro Marajoara:
- Tendo em vista o alto risco de desmoronamento
da viela, porque até o momento nada foi resolvido no local?
data prevista?

- Qual a perspectiva da execução dessa obra e a

JUSTIFICATIVA
Senhor Prefeito, este Vereador fez várias
solicitações para a realização de urgentes melhorias na viela, localizada
no logradouro acima descrito, que inclusive já apresenta prejuízo e alto
risco aos moradores, devido a água que se contém atrás das casas tem
como único fluxo a passagem por dentro das mesmas, já por um buraco
aberto pelos moradores para amenizar o risco de desmoronamentos.
Assim sendo, espero contar com atenção de
Vossa Excelência quanto ao acima exposto.
SALA DAS SESSÕES VEREADOR DARIO
GOMES DE OLIVEIRA, EM 02 DE JUNHO DE 2021.
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