
REQUERIMENTO N° 157/2022 
Autoria:  Leticia Correa  da  Silva Martins  Sessão Ordinária: 03/08/22 

APROVADO 

Câmara Municipal d 	ara ui 
Sarapui  

Preel • e 

jtu 
Leticia Çiirrea di  uva  Martins  

Vereadora  

CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUf 
Estado de  Sao  Paulo 

Plenário Alexandre Chauar 
Rua Antonio Benedito de Almeida, 22 

Vila Ana Maria CEP. 18225000 Sarapui  
Tel.:  3276-1488 -  site:  www.camarasarapui.gov. sp. br  

Considerando que, são necessárias as informações abaixo requeridas, posto 
que também seja dever do legislador a solicitar informações, nos termos dos 
artigos 285 e 291, inciso II, "m", do Regimento Interno desta Casa de Leis. 

CONSIDERANDO que está sendo costumeiro o envio de respostas insatisfa-
tórias, bem como frequentemente o Poder Executivo em suas respostas soli-
cita a esta Casa Legislativa para consultar o  site  da Prefeitura Municipal pa-
ra obter as devidas respostas dos requerimentos; 

CONSIDERANDO o Requerimento n°11, 37 e 81, que solicitava providências 
sobre a manutenção da Rua Francisca Tavares de Lara; 

CONSIDERANDO a resposta do Requerimento n°11, que informava que a 
manutenção da referida seria realizado até o dia 05 de abril de 2022 confor-
me cronograma; 

CONSIDERANDO a resposta do Requerimento n°37, que informava que o 
cronograma de execução tinha sido modificado devido 6. quebra dos veículos 
da frota; e 

CONSIDERANDO por fim que o Requerimento n°81 não foi respondido; 

REQUEIRO novamente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, nos 
termos regimentais e consultado o douto Plenário, suas dignas providências 
no sentido de informar se há um estudo de previsão e um novo cronograma 
para a realização da manutenção da Rua Francisca Tavares de Lara? 

Justificativa 

Este requerimento se faz necessário, pois é dever do vereador, como repre-
sentante desta Casa de Leis, exercer o controle externo ao bem da Adminis-
tração Pública. Vale ressaltar que esta é uma demanda antiga e uma solici-
tação dos moradores desta localidade, que reclamam das más condições da 
rua que vem há um tempo causando transtornos e prejuízos aos munícipes. 

daR Sessões, 
Em, 01 de Agosto de 2022. 
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