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Proposição Eletrônica nº 3932

REQUERIMENTO Nº 313/2018
Código: M1228739727/3932

Fomos procurados por inúmeros munícipes residentes no Jardim
Aeroporto solicitando nossa intervenção junto à Administração Pública Municipal visando a
execução do serviço de recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua Osvaldo Joaquim,
bem como a pintura de faixas de sinalização de trânsito e a mudança da mão de direção desta
via pública para mão única de direção.
Assim sendo, Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário e atendidas as
formalidades regimentais, seja oficiado ao Prefeito Municipal, Senhor José Aparecido
Fernandes, solicitando que Sua Excelência preste a esta Casa de Leis, após consulta à
Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços e ao Departamento Municipal de
Trânsito, as seguintes informações:
a) Existe a possibilidade de execução do serviço de recapeamento
asfáltico em toda extensão da Rua Osvaldo Joaquim, no Jardim
Aeroporto? Se positivo, qual é a previsão para execução do
serviço? Se negativo, expor o motivo.
b) Existe a possibilidade de pintura de faixas de sinalização de trânsito e
transformar a Rua Osvaldo Joaquim em mão única de direção? Se
positivo, qual é a previsão para que seja executado o serviço? Se negativo,
justificar.

SALA DAS SESSÕES, em 19 de novembro de 2018.

REINALDO ANACLETO
Vereador - PDT
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REQUER INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO QUANTO A
POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS
NA RUA OSVALDO JOAQUIM, NO JARDIM AEROPORTO
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Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015.
Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o
número de proposição 3932.

REQUERIMENTO Nº 313/2018 - Este documento é cópia do original assinado digitalmente por REINALDO ANACLETO.
Para conferir o original, utilize um leitor QR Code ou acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/consultas/proposicao e informe o número 3932.

Assinado por
REINALDO ANACLETO
503.832.309-00
Data: 19/11/2018 14:52

