Câmara Municipal de Marília
ESTADO DE SÃO PAULO

P/N: 19461

Requerimento n° 2197-2021 do Vereador Eduardo Nascimento
Assunto – Solicitando ao Prefeito de Marília por meio do setor competente e após o
desenvolvimento de estudos, informar sobre a possibilidade fe proceder, em caráter de
urgência, ao alargamento da estrada (Vicinal número 100 - Marco 453) que envolve as
chácaras: Uberlândia, Monte Alegre, Santa Bárbara, Três Lagos, Monte Estrela; haja vista
que, quem necessita transitar pelo local encontra dificuldades no percurso, uma vez que a
estrada é bastante estreita e possui trechos de difícil circulação devido às más condições
da via. Importante reiterar que, no local há eucaliptos que invadem parte da estrada rural
e que em alguns lugares as árvores altas causam queda de energia e problema na fiação
elétrica.
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Marília
Considerando que, o alargamento da estrada atenderá as solicitações dos
moradores do local;
Considerando as dificuldades dos moradores da região em transitar pela
estrada;
Considerando que, a Prefeitura de Marília em resposta aos diversos
pedidos realizados pela Associação de Moradores local reafirmou não possuir verba para
as melhorias na estrada;
R E Q U E I R O, na forma regimental, após ouvido o Colendo Plenário,
seja encaminhado ofício solicitando ao Prefeito de Marília por meio do setor competente e
após o desenvolvimento de estudos, informar sobre a possibilidade fe proceder, em
caráter de urgência, ao alargamento da estrada (Vicinal número 100 - Marco 453) que
envolve as chácaras: Uberlândia, Monte Alegre, Santa Bárbara, Três Lagos, Monte
Estrela; haja vista que, quem necessita transitar pelo local encontra dificuldades no
percurso, uma vez que a estrada é bastante estreita e possui trechos de difícil circulação
devido às más condições da via. Importante reiterar que, no local há eucaliptos que
invadem parte da estrada rural e que em alguns lugares as árvores altas causam queda
de energia e problema na fiação elétrica.
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