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REQUERIMENTO N° tO;3(Ô Ia o 

REQUEIRO à Douta Mesa Diretiva, na forma regimental e após ouvir a 
respeito o coleto Plenário desta casa legislativa, para que seja oficiado ao 
Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. Walter Hideki Tajiri, que interceda junto 
ao órgão competente para que seja providenciada a fiscalização de trânsito na 
Rua Maria Gema - Jardim Vista Alegre, a qual, após ser mudada a sua mão de 
direção tornando-a via única, muitos condutores ainda não estão respeitando a 
nova legislação. 

JUSTIFICATIVA: Tal ação faz-se necessário devido ao fato de muitos 
condutores estarem cometendo infração e ocasionando acidentes de natureza 
leve devido aos veículos que saem da Rodovia SP 88 

Na espera de ver atendida esta solicitação, aproveito a 
oportunidade para reiterar a vossa Excelência os meus sinceros votos de 
estima e consideração. 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, Plenário João Suharo Makyiama, 13! 
fevereiro! 2020. 
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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITI 
MIRIM. 

REQUEIRO à Douta Mesa Diretiva, na forma regimental e após ouvir a 
respeito o coleto Plenário desta casa legislativa, para que seja oficiado ao 
Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. Walter Hideki Tajiri, que interceda junto 
ao órgão competente para que seja feita a notificação ao proprietário do terreno 
localizado ao fundo da Rua Erival Bento Zanetti, bem como a lateral do campo 
do bairro Santo Antônio, para que tome providências no sentido de realizar a 
limpeza e o muramento do local. 

JUSTIFICATIVA: Tal ação faz-se necessário devido ao fato do terreno 
encontrar-se abandonado e de alguns moradores utilizar o local para descarte 
de lixos e entulhos, causando assim, riscos a saúde de todos devido ao 
surgimento de animais peçonhentos e roedores nos arredores. 

Na espera de ver atendida esta solicitação, aproveito a 
oportunidade para reiterar a vossa Excelência os meus sinceros votos de 
estima e consideração. 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, Plenário João Suharo Makyiama, 131 
fevereirol 2020. 


