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REQUERIMENTO No()G Li 2020 

11:'" 
REITERO a Douta Mesa Diretiva, na forma regimental e após ouvir a re peito o 

Colendo Plenário desta Casa Legislativa, para que seja oficiado ao Excelentíssimo 

Prefeito Municipal Sr. Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao 

departamento competente para que sejam tomadas as devidas providencias em todas as 

vias/ ESTRADAS do bairro Nirvana que necessitam do serviço de cascalhamento e 
motonivelamento, sem exceção. 

JUSTIFICATIVA: A reiteração se faz necessária em caráter de urgência, pois 

existe um grande numero de buracos nas vias/ ESTRADAS do bairro citado e com a 

chuva a situação vem se agravando, pois veículos e pedestres estão tendo dificuldades 

para transitar, causando assim muitos prejuízos, sendo imprescindível a manutenção das 

vias, sem exceção. 

Este requerimento reitera os requerimentos de n° 221/2017, n? 057/2017, n° 

198/2018, n° 074/2019 e n° 322/2019. 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, Plenário João Suharo Makiyama, 27 de 

Fevereiro de 2020. 

ROBERIO DE i&A SILVA 
Vereador- PSB 
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REQUERIMENTO No(Jã5í 2020 

REITERO a Douta Mesa Diretiva, na forma regimental e após ouvir ares 

Colendo Plenário desta Casa Legislativa, para que seja oficiado ao Excelentíssimo 

Prefeito Municipal Sr. Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao 

departamento competente para que sejam tomadas as devidas providencias de 

manutenção em todas as vias do Bairro Nascente do Vale Verde, SEM EXCEÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: A reiteração se faz necessária em caráter de urgência, pois as 

vias do bairro citado encontram- se em péssimas condições, trazendo grandes 

transtornos a moradores, pedestres e condutores de veículos que ali transitam. 

Este requerimento reitera os requerimentos de n° 106/17, n" 207/18, n" 029/19, 

n° 098/19, n° 116/19, n° 154/19 e n° 224/2019. 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, Plenário João Suharo Makiyama, 27 de 

Fevereiro de 2020. 

Vereador- PSB 
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REQUERIMENTO N°~ /2020 

~o 

D M D"· c . ai r • ~ REITERO a outa esa iretiva, na rorma regiment e apos OUVIr a resper 

Colendo Plenário desta Casa Legislativa, para que seja oficiado ao Excelentíssimo 

Prefeito Municipal Sr. Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao 

departamento competente para que sejam tomadas as devidas providencias em relação a 

reparo de iluminação publica, com a colocação de um braço para lâmpada e lâmpada no 

poste já existente localizado entre o inicio da Travessa Felicia Maria do Rozario e a 

Estrada Municipal do Yamamoto- Sertãozinho- Biritiba Mirim. 

JUSTIFICA TIV A: A reiteração se faz necessária em caráter de urgência, pois a 

manutenção é de suma importância para garantir além da iluminação da via, a segurança 

de todos os moradores e daqueles que transitam pelo local e que por algum motivo 

necessitam passar no período noturno. Além disso, é lançado mensalmente nas contas 

da EDP a taxa referente à Contribuição de Iluminação Pública - CIP, porquanto, fazem 

jus ao beneficio da contribuição que lhes é cobrado. Segue fotos do local indicado. 

Esse requerimento reitera os requerimentos de n° 173/2019, n° 200/2019 e n° 

244/2019. 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, Plenário João Suharo Makiyama, 27 de 

Fevereiro de 2020. 

ROBERIODEA~IDASILVA 

Vereador- PSB 


