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~~ ~ 
REQUEruMENTO NoOB9/ 2020 ~" ~~ 

~,rOk 
'" ~~, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Biritiba Mirim. ~o, ~~O 

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, para que o mesmo interceda junto ao 

departamento competente e que sejam tomadas as devidas providencias em ralação a 

lombada! redutores de velocidade na entrada da Estrada Kobayashi ( próximo ao 

Guaraçai)- Bairro Nova Biritiba. 

JUSTIFICA TIV A: O requerimento se faz necessário em caráter de urgência, pois 

a rua citada é de mão dupla, sendo cruzamento entre a Rua João Rodrigues de Morais e 

a Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura (ROTATÓRIA) se tomando um risco, 

pois nesse cruzamento os veículos que saem sentido pista pela Estrada Kobayashi estão 

seguindo em alta velocidade, aumentando risco de colisão com aqueles veículos que 

descem pela rua João Rodrigues de Morais- Nova Biritiba. Por esses motivos e outros, 

é de suma importância a implantação de lombadas/ redutores de velocidade como 

medida de prevenção no local citado. Segue fotos em anexo. 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, Plenário João Suharo Makiyama, 12 de 

Fevereiro de 2020. 

ROBERIODEj,ASILVA c 

Vereador- PSB 
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'~J~()O 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Biritiba Mirim. ~o 'V-'Q &) ... ~ ~ 

~ 

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 

expansão e reparo da iluminação publica em toda a extensão da rua Quirombo Awazu 

bairro Vila Márcia. 

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

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, 12 de 

Fevereiro de 2020. 

RODERIO IIE iA SILVA 

Vereador- PSB 
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REQUERIMENTO N° 04 / 2020 ~ •• rOk 

, ti';, '9<;. 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Biritiba Mirim. ~o ~ (, 

~~~ 

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 pedido de informação referente ao 

andamento da obra de drenagem e pavimentação na Estrada Nirvana Trecho I e 1I 

Bairro Nirvana. 

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

munícipes/ moradores sobre o andamento das obras, pois aguardam há muito tempo a 

conclusão das mesmas. Este requerimento reitera o oficio de n° 005/2018 e os 

requerimentos de n" 064/2019 e n° 110/2019. 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, Plenário João Suharo Makiyama, 12 de 

Fevereiro de 2020. 

RODERIO ~~IDA SILVA 

Vereador- PSB 


