
   

        REQUERIMENTO Nº 37/2015

Ao
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo
Sr. Vinícius Carvalho de Araújo

                             Os Vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação 
regimental e aprovação dos demais Edis, seja enviada a solicitação abaixo à Exmª 
Prefeita Municipal, Srª Maria Virgínia do Nascimento Ferraz;

-  Que o Executivo  informe se o depósito de escória utilizada pela Prefeitura Municipal  
é de propriedade da mesma ou de particular. Caso seja de terceiros, quais são as 
despesas e os valores pagos pela Prefeitura. 
JUSTIFICATIVA :

"  Tal solicitação se deve ao fato de que temos recebidos questionamentos por parte de 
alguns munícipes de que já presenciaram caminhões de propriedade da Prefeitura 
Municipal em atividade no depósito localizado na MG 353 próximo aos fundos da 
quadra da Escola de Samba Unidos de Barrabás.
     Na oportunidade, alertamos ainda sobre o risco que tais manobras (carga e descarga) 
de veículos de grande porte em via de trânsito rápido poderão ocasionar acidentes 
graves, uma vez que não existe nenhum tipo de sinalização adequada na área.

                                                                           Rio Novo, 13 de Maio de 2015.

Vereadores Proponentes:

                                                         Vinícius Carvalho de Araújo

    
                                                          Dulcimar Prata Marques

                                                         
                                                          Carlos Alberto do Carmo Mattos

                                                          Sebastião José Esperança  



        REQUERIMENTO  Nº 38/2015

Ao

Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo/MG

Sr. Vinícius Carvalho de Araújo

                      Os Vereadores que abaixo subscrevem, requerem que após tramitação 
regimental e aprovação dos demais Edis, seja enviada a solicitação abaixo à Exma. 
Prefeita Municipal,  Sra. Maria Virgínia do Nascimento Ferraz;

-  Que o Executivo Municipal reinicie o Programa de Combate e Extermínio de Ratos 
em nosso município.

JUSTIFICATIVA:

“Tal solicitação se deve ao fato de que um grande número de moradores tem nos 
procurado reclamando do elevado crescimento da população de ratos nos quintais, ruas, 
bueiros e principalmente nos lotes abandonados”.

                                                         

                                                                       Rio Novo, 13 de Maio de 2015.

Vereadores Proponentes:

                                                Vinícius Carvalho de Araújo

                                                 Dulcimar Prata Marques

                                                 Carlos Alberto do Carmo Mattos

                                                 Sebastião José Esperança       


