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Rua João José Guimarães, 125 Centro - CEP 08940-000 - Biritiba Mirim - São Paulo. 

Fone/Fax: (11) 4694-8430 

REQUERIMENTO N°. O :5 (). /2020 
, A , 

EXCELENTISSIMO SR. PRESIDENTE, DA CAMARA MUNICIPAL DE B:m.tI 

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 e faça a limpeza da calçada da EMEF Nelson Oliveira de Camargo, 
bairro Jardim Y oneda. 

Os moradores do local estão reclamando da falta de limpeza e do abandono que 
por lá se encontra. Pois onde deveria ter um calçamento para os pedestres, há muito mato alto e até 
mesmo restos de lixo, o que representa grande risco às pessoas que por lá transitam diariamente, 
agravando ainda mais a situação o mesmo fica em uma via que faz parte do itinerário do ônibus 
escolar e também é caminho de muitos pais que levam os seus filhos à escola, portanto a manutenção 
e preservação do mesmo devem ser mantidas regularmente com trabalhos de roçagem e limpeza. 

Segue fotos em anexo. 

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 Suharo Makiyama, em 19 de 
fevereiro de 2020. 
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REQUERIMENTO N°. 05:3 /2020 

Fone/Fax: (11) 4694-8430 

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 que o mesmo, junto ao 
Departamento responsável estude e faça um projeto para execução de uma ampliação da cobertura no 
pátio da EMEF Maria Tereza de Meio, bairro Nova Biritiba. 

Pois muitos pais de alunos vêm até essa vereadora solicitar que tal melhoria seja 
feita na unidade, e depois de vistoria pelo local, se constatou que a mesma possui um espaço 
minúsculo coberto, necessitando urgentemente de uma ampliação na cobertura e pintura das grades 
de proteção que se encontram totalmente enferrujadas, tais melhorias são de vasta importância, pois 
crianças estão tendo praticar suas atividades físicas e brincadeiras cotidianas do dia a dia embaixo do 
sol escaldante, sendo extremamente prejudicial à saúde, podendo causar gravemente um câncer de 
pele. Assim visando melhorias para a unidade e gerando melhor qualidade de vida para nossas 
crianças, que solicito que medidas sejam tomadas o mais breve possível. 

Segue fotos em anexo do local. 

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 Suharo Makiyama, em 19 de 
fevereiro de 2020. 
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REQUERIMENTO N°. 06 'i /2020 
r 

EXCELENTÍSSIMO SR. PRESIDENTE, DA CÂ.MARA MUNICIPAL DE BOO_"I"'r." _ 

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, faça estudos para implantação de uma faixa de pedestres na rotaria 
localizada na SP-88, conhecida como Rodovia Mogi-Salesópolis, na entrada do bairro Nova Biritiba. 

A implantação da faixa de pedestre neste ponto é extrema importância, pois 
moradores do bairro local estão tendo que atravessar a rodovia sem nenhuma segurança para 
tomarem o transporte público, que faz o deslocamento dos mesmos até a região de Mogi das Cruzes, 
correndo sérios riscos de serem atropelados, com a implantação da referida minimizara é muito os 
riscos de possíveis acidentes, por tais motivos relatados e visando a integridade fisica de nossos 
munícipes, está vereadora solicita que tal melhoria seja executada o mais breve possível. 

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 Suharo Makiyama, em 20 de 
fevereiro de 2020. 

Vereadora PV: 


