
Câmara Municipa[ de fJ3iritiba Mirim 
Rua João José Guimarães, 125 - Centro - CEP 08940-000 - Biritiba Mirim - São Paulo 
Fone/Fax: (11) 4694-8430 

REQUERIMENTO N°a./,8 /2020 

REITERO a Douta Mesa Diretiva, na forma regimental e após ouvir a respeito 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 seja realizado o serviço de limpeza do tipo roçada e 

retirada de entulho no terreno atrás da associação do Castellano (em frente a rua 

Bolívia)- Bairro Castellano. 

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

muito tempo o local encontra-se com muito mato e entulho, proporcionando a 

proliferação de ratos, baratas e animais peçonhentos. Segue foto em anexo. 

Este requerimento reitera o requerimento de n" 267/2019. 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, Plenário João Suharo Makiyama, 18 de 

Fevereiro de 2020. 

ROBERIODE~SILVA 

Vereador- PSB 
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( imagem do terreno atrás da associação do bairro Castellano) 

ROBERIODEÂ 

Vereador- PSB 



Câmara !Jv(unicipa[ de tJJiritiba !Jv(irim 

REQUEIRO a Douta Mesa Diretiva, na forma regimental e após ouvir a respeito 

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 relação a 

reparo da iluminação publica em toda a extensão da rua Caetano Leme da Cunha Filho 

bairro Centro . 

.JUSTIFICATIVA: O requerimento se faz necessário em caráter de urgência pois 

no local citado a maioria das lâmpadas encontram-se queimadas, deixando toda 

extensão da via extremamente escura, por isso 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. 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, Plenário João Suharo Makiyama, 18 de 

Fevereiro de 2020. 

ROBERIO DE AL 

Vereador- PSB 
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REQUERIMENTO NOú61) /2020 

• 
~.tf~ 

REQUEIRO a Douta Mesa Diretiva, na forma regimental e após ouvir a respeito 

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

Prefeito Municipal Sr. Walter Hideki Tajiri pedido de informação referente ao 

andamento da obra de pavimentação na Avenida Brasil- Bairro Castellano. 

JUSTIFICATIVA: A prestação se faz necessária com a intenção de informar aos 

munícipes/ moradores sobre o andamento da obra, pois aguardam há muito tempo a 

conclusão da mesma. 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, Plenário João Suharo Makiyama, 18 de 

Fevereiro de 2020. 

Vereador- PSB 


