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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRio ~ ~~ 
MIRIM. ~'!.,..I')' 

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 roçada e limpeza na Avenida Lauro 
Albano dos Santos e toda sua extensão- Jardim dos Eucaliptos 

JUSTIFICATIVA: Moradores reclamam de mato alto no local, o que 
facilita o aparecimento de insetos peçonhentos e roedores. 

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, 05/ 
Março/2020. 



Câmara !Jv[unicipa{ de fJ3iriti6a !Jv[irim 

REQUERIMENTO N° o~ S (()O dO 

Rua João José Guimarães, 125 - Centro - CEP 08940-000 - Biritiba Mirim _ São Paulo 
Fone/Fax: (11)4694-8430 wwwcama bl 't~ .. . . ··WiJra Ir! I mJrlm.sp.gov.br 

~ ~~ 

°k . ~. 

~ 9<J() 
~3 
~~ 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIB 
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 roçada e limpeza na Rua João 
Rodrigues Moraes, próximo ao nO 421 e todos seus arredores - Nova Biritiba. 

JUSTIFICATIVA: Moradores reclamam de mato alto no local, o que 
facilita o aparecimento de insetos peçonhentos e roedores. 

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, 05/ 
Março/2020. 


