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REQUERIMENTO N°. O <:I P. /2020 ~ 

EXCELENTÍSSIMO SR. PRESIDENTE, DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIT 

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, tome providências e seja feita uma operação tapa buracos e manutenção 
da Rua Oliveira Camargo e Rua Francisco Pereira Camargo, que se encontram em péssimo estado de 
conservação, bairro centro. 

A manutenção nas referidas vias acima citadas se faz necessária, pois as mesmas dão 
acesso ao centro da cidade e a escola PEQ KIDS, que diariamente recebe centenas de pais e alunos. Sabe-se 
que é de suma importância que as ruas tenham uma boa pavimentação, pois ela gera qualidade de vida e 
oportuniza melhor trafegabilidade de veículos e pedestres. Mormente com a falta de manutenção dos mesmos 
os munícipes sofrem com inúmeros problemas que tal situação acarreta, dificultando o ir e vir dos cidadãos, 
danificando veículos e motocicletas que diariamente transitam por essas vias fazendo manobras perigosas, o 
que de certa forma, poderá ocasionar acidentes graves e danificação do patrimônio. 

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 13 de 
fevereiro de 2020. 
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Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos 
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Câmara MunícívaC áe 1Jírítíba Mírím .., 
Rua João José Guimarães, 125 Centro - CEP 08940-000 - Blritiba Mirim - São Paulo. 

Fone/Fax: (11) 4694-8430 

REQUERIMENTO N°. 043 /2020 

EXCELENTÍSSIMO SR. PRESIDENTE, DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRI 

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 e elabore um cronograma para que seja feito a limpeza de 
todos os Bueiros da cidade. 

A limpeza dos mesmos acima citados é de suma importância, pois são essas saídas que 
garantem o bom e correto escoamento da água das chuvas e evita possíveis alagamentos, diante do que foi 
visto após vistorias pela cidade, notasse que os bueiros se encontram €?1tupidos cheios de lixos e necessitando 
urgente de uma limpeza, ainda mais com essas grandes quedas de chuvas que estamos presenciando nos 
últimos dias, onde vale ressaltar que se os bueiros não funcionarem como devem funcionar o acumulo de água 
é notório o que pode provocar enchentes e transmitir diversas doenças, para que isto não venha a ocorrer em 
nosso município, requeiro que a limpeza seja feita 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 13 de 
fevereiro de 2020. 


