
Excelentíssima senhora Presidenta,

PROFA.  PAULA, Vereadora  infra-assinada,  na  forma

regimental, apresenta ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, EMERSON

RODRIGO CAMARGO o presente REQUERIMENTO solicitando as seguintes

informações referentes a manutenção e segurança da Praça localizada na Av.

Paulino Braga, 55 – Aparecida.

Há anos os moradores têm alertado o Poder Público Municipal

quanto  à  segurança  e  manutenção  deste  espaço  público.  Diversos  são  os

problemas  enfrentados  pelos  munícipes  que  residem  no  bairro  e  que,

solidariamente,  trabalham  para  manter  o  referido  espaço  público  limpo  e

organizado. Todavia, esses esforços não são suficientes diante da necessidade

de  ação  e  intervenção  do  Poder  Público,  afinal,  trata-se  de  uma  área  de

responsabilidade dos Poderes Institucionais e Eleitos.

Em  anexo,  seguirá  algumas  imagens  do  local  e  de

necessidades que precisam ser urgentemente atendidas.

Dito isso, questiono:

• Qual  será  o  plano  de  ação  da  Prefeitura  quanto  às

necessidades  apresentadas  por  este  requerimento?  O

anexo citado anteriormente, apresenta uma série de imagens

que  dizem  respeito  a  bancos  quebrados,  pedras  de

construções espalhadas pelo terreno, mato alto,  estrutura do

telhado em degradação, entre outras questões que merecem

atenção do Poder Público.
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• A prefeitura fará a remoção da estrutura do telhado?

Afinal há risco de queda.

• Há uma tampa de esgoto quebrada (imagem anexada),

qual será o plano de ação para solucionar este problema?

• Há vigilância por parte da Guarda Patrimonial? Se sim,

qual é o cronograma da vigilância nesta Área Pública?

Jaboticabal, 12 de novembro de 2021.

                     PROFA. PAULA
Vereadora – Partido dos Trabalhadores 
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Anexo ao Requerimento que Requer Informações ao Poder Público Municipal 

quanto à manutenção e segurança da Praça localizada na Av. Paulino Braga, 

55 - Aparecida.  
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