REQUERIMENTO nº.04/2016.
EXCELÊNTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE PARANAPUÃ, COMARCA DE JALES, ESTADO DE SÃO PAULO,
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

OS VEREADORES que abaixo subscrevem, todos com
assento nesta Casa de Leis, ao rito do inciso IV, parágrafo 2º, do artigo 105 do
Regimento Interno, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência,
no sentido de requerer do Executivo Municipal de Paranapuã, providências
no sentido de promover a limpeza dos acostamentos, ou seja, roçando as
margens das Vicinais “Kazuaki Kagueyama” e “Odilon Nogueira de Aguiar”,
e ainda que seja oficiado o Gerente Regional do DER - Jales para que no
mesmo sentido tome as mesmas providências as margens da Rodovia
Henrique Risso - SP 557, a saber:
Considerando o tempo que não se promove limpeza as
margens das nossas vias, inclusive prestes a realizar no inicio do mês de
março (03 a 06/03/2016) a festa de peão de boiadeiro, com certeza, com os
serviços prestados mais segurança terão os condutores de veículo que por elas
transitarão, inclusive com vossas famílias;
Considerando que em alguns trechos das vias asfalticas já
não se consegue mais visualizar as placas de sinalização, em especial, as que
apontam para nas curvas sinuosas;

Assim rogamos providências, inclusive melhoria na
sinalização transversal no trevo Paranapuã - Jales, vez que com o
recapeamento asfaltico recente, a sinalização não fora refeita, inclusive Vossas
Excelências são sabedores que após a sinalização ali implantada não houve
mais acidente naquele local, que anteriormente era constante.
Que seja expedida cópia ao Exmo. Sr. Gerente Regional do
DER Jales SP.
Câmara Municipal de Paranapuã – SP, Sala das Sessões
“Vereador Antonio Fernandes Soares”, aos 19 dias do mês de fevereiro de
2016.
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