
I
), A A A 

	

+ 	4. 

4, 115;14,  
Avrimoos, 

+101110+ 

	

4 7  4 t 	 00  
AMP 4411OR V,  ec  

res 

CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUt 
Estado de Silo 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  

REQUERIMENTO N° 36/2022 
Autoria:  Leticia Correa  da  Silva Martins  Sessão Ordinária: 20/04/22 

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 o hábito do Poder Executivo em não responder as indicações 
feitas pelos edis da cidade, que apesar de não ser obrigado, seria uma ótima 
prática de transparência e harmonia entre os Poderes; 

Considerando o oficio n° 443/21 - que solicitava entre outras coisas a ma-
nutenção das lombadas na Rua Acácio do Amaral Vieira, no Jardim Espe-
rança, a qual nunca foi atendido; 

Considerando a Indicação n° 972/21 da sessão ordinária de 01°/ 12/22 de 
minha autoria que solicitava a construção de três faixas elevadas na Rua 
Quintino Bocaiúva; 

Considerando o oficio n° 12/21 e Indicação n° 881/21 de minha autoria 
que solicitava pintura de faixa de pedestre com sinalização de trânsito no 
chão alertando a presenças de crianças, próximo a todas as escolas de nosso 
Município e também em frente a esta Câmara Municipal. 

REQUEIRO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, nos termos regi-
mentais e consultado o douto Plenário, suas dignas providências no sentido 
de informar o porquê da não realização das referidas obras de manutenção? 

Justificativa 

Este requerimento se faz necessário, pois conforme cópia do oficio e da indi-
cação em anexo as obras de manutenção foram solicitadas em 2021 e até a 
presente data não foram atendidas, sendo essenciais para a segurança de 
transeuntes, motoristas e crianças que transitam pelo local. 

APROVADO ..  

Câmara Municipal cla..Sarap_ui 
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Sala das Sessões, 
Em, 18 de Abril de 2022.  

Leticia orre  da  Silva Martins 
V eadora 
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