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PROTOCOLO

Sale do« Seseôoa

N°: 150/18

Data: 04/06/18

Hora: 08:10

Visto: Adeiacir

REQUERIMENTO

EMENTA: Requer que realize vistoria na Passarela
que liga a rua Marechal Deodoro à Rua
Francisco Morato na Vila São Pedro.

Diones Carlos de Campos, vereador que esta subscreve, no

uso de suas prerrogativas regimentais e em nome do povo de Coméiio Procópio, Requer ao

Excelentíssimo Prefeito Municipal Amin José Hannouche que determine com urgência a

Vistoria na Passarela que liga a Rua Marechal Deodoro à rua Francisco Morato na São Pedro.

Solicitamos ainda que seja expedidos Laudos do Município

e Corpo de Bombeiros, atestando se há ou não risco de acidente à comunidade local.

JUSTIFICATIVA:

A Associação Comercial e Industrial encaminhou a este

vereador um ofício conforme cópia em anexo, para que juntamente com o Poder Executivo,

tomasse algumas providencias a respeito da passarela, alegando que vários usuários da Passarela

alegam que há perigo constante de acidente devido à falta de manutenção.

Diante do fato exposto, solicitamos vosso empenho e que

dentro das possibilidades providencie o contido no Requerimento.

Sala das SessÕ^, em 04 de j unho de 2018.

^lONES^ARLOS DE^CAMPQS
Vereador
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Cornéiio Procópio, 28 de maio de 2018
A

limo. Sr.

DIONES DE CARLOS CAMPOS

DD. VEREADOR DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Prezado Senhor;

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO -
ACECP, entidade que há sessenta e dois anos, representa os interesses da classe
patronal comercial e industrial desta cidade. Através de seu representante abaixo
assinado, vem EXPOR a Vossa Senhoria que: - como é amplamente divulgado, o
comércio representa na nossa cidade, a maior fonte geradora de empregos, e uma das
que mais contribuem ao erário público com a arrecadação de impostos, quer seja, na
esfera Federal, estadual ou Municipal.

Assim, recebemos nos últimos dias, várias reclamações de comerciantes e
populares, tanto para a Diretoria da ACECP, bem como na sede desta entidade, no
que tange a condição em que se encontra a passarela central, gerando riscos à
comunidade local.

Diante do fato acima exposto, SOLICITAMOS vosso empenho, que dentro das
possibilidades e atribuições legais, se digne a mediar junto aos departamentos
responsáveis pela manutenção da citada passarela, o reparo da mesma.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

FABIANO KAZUMITI INOUE

PRESIDENTE
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