
 

 

 

 

 

 

Indicação nº 1630, de 2017 

 

Indica ao Sr. Governador a liberação de recursos financeiros para o 

Município de Ribeirão Preto. 

 

 

Autoria: Deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor 
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INDICAÇÃO Nº 1630, DE 2017 

 

Indico, nos termos do artigo 159 da XIV Consolidação do 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo que sejam 
disponibilizados recursos financeiros no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais) para obras de pavimentação asfáltica e recapeamento de 
ruas e avenidas do Município de Ribeirão Preto.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

O Município de Ribeirão Preto possui inúmeras ruas e 
avenidas esburacadas. Muitas obras estão inacabadas e outras, que deveriam 
ser executadas, não têm previsão de início tendo em vista a escassez de 
recursos orçamentários.  

A falta de recapeamento e pavimentação asfáltica 
prejudica sobremaneira a circulação de pessoas e de veículos, principalmente 
em dias chuvosos, causando sérios prejuízos à população, mais 
especificamente na Rua Alfredo Faria de Souza, no bairro Manoel Pena, na 
Rua Padre Bento Dias Pacheco, no bairro Geraldo de Carvalho, Rua José de 
Alcântara, no bairro Heitor Rigon, na Rua Antonio Rossi, no Jardim 
Independência que apresentam graves problemas.  

As avenidas e ruas no entorno do Hospital das Clínicas 
também sofrem com a falta de infraestrutura. O hospital é uma referência 
nacional no setor de saúde e uma das regiões mais movimentadas da cidade 
onde circulam, na maioria das vezes, munícipes debilitados e enfermos, além 
de pacientes de outras cidades da região. 

As obras de infraestrutura melhoram a qualidade de vida 
da população e a participação do Executivo Estadual é fundamental para a 
consecução desses benefícios. 

Assim, visando proporcionar melhores condições de 
acessibilidade nas vias públicas, rogamos ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado a liberação de recursos orçamentários no valor de R$ 
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para obras de pavimentação 
asfáltica e recapeamento de ruas e avenidas do Município de Ribeirão Preto.  

 
Sala das Sessões, em 18/5/2017 

a) Jorge Wilson Xerife do Consumidor 

 

 

 


