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REQUEIRO à Mesa após ouvir a respeito o Colendo Plenário desta Casa Legislativa, 
para que se oficie ao Sr. Prefeito Municipal Sr. Walter Hideki Tajiri e que o mesmo, junto ao 
Departamento responsável, tome providências e seja feita a manutenção e tapa buracos da Estrada do 
Sogo, que se encontra em péssimo estado de conservação, bairro Sogo. 

A manutenção da referida via acima citada é de extrema importância devido ao grande 
número de buracos que se encontra no local, e por si tratar de uma estrada que é onde se faz o escoamento da 
mercadoria de nossos produtores rurais merece uma total atenção e manutenção frequentemente, não só a 
mesma, mas como todas as demais estradas e ruas de nosso município, que se encontram largadas cheias de 
buracos até mesmo intransitáveis, prejudicando o ir e vir de nossos munícipes, ainda mais neste período de 
chuvas que estamos passando, decorrentes de tais fatos acima mencionados e de reclamações de muitos 
munícipes, esperamos que soluções sejam tomadas o mais breve possível para sanar tais problemas em nossa 
cidade. 

Diante do exposto, Nobres pares, é que solicito o apoio de Vossas Senhorias quanto à 
aprovação do presente requerimento. 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, Plenário João Subaro Makiyama, em 05 de 
março de 2020. 
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EXCELENTÍSSIMO SR. PRESIDENTE, DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRI 

REQUEffiO à Mesa após ouvir a respeito o Colendo Plenário desta Casa Legislativa, 
para que se oficie ao Sr. Prefeito Municipal Sr. Walter Hideki Tajiri e quero mesmo, junto ao 
Departamento responsável, tome providências e faça a contratação de uma empresa na qual preste os 
serviços de manutenção em iluminação pública o mais breve, e execute tal procedimento em nosso 
município. 

A cidade se encontra as escuras em muitos pontos no período noturno, isso além de 
causar um aspecto feio para o município, também trás insegurança para os moradores, pois a falta de 
iluminação pública faz favorecer o desenvolvimento do crime em três momentos fundamentais. 
Em primeiro lugar, na realização do crime em si, porque a vítima é pega desprevenida no escuro. 
Em segundo lugar no ato criminoso, porque dificilmente o criminoso que pratica o crime no escuro é 
reconhecido, e em terceiro lugar na rota de fuga, uma vez que sem iluminação a perseguição do criminoso, 
se não tiver no seu imediato encalço, se torna muito mais dificil. 

Além de sabermos que a iluminação pública é um direito de todo cidadão e, pela 
Constituição Federal, cabe às prefeituras organizar e prestar esse serviço da melhor maneira, pois o 
município recolhe de acordo com a legislação, o valor da CIP (Contribuição de iluminação Pública), que é 
cobrada dos munícipes nas faturas de energia elétrica. 

Diante do exposto, Nobres pares, é que solicito o apoio de Vossas Senhorias quanto à 
aprovação do presente requerimento. 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, Plenário João Subaro Makiyama, em 05 de 
março de 2020. 


