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Requerente: Vereador GUTLHERME MARQUES pUGLtESE
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina

Assunto: sugere estudos e providências visando retificação/reforma
de depressão de escoamento de
água no cruzamento da Avenida Bandeirantes com a Rua paraíba (esquina
Ric¡, no bairro piscina, neste
município.

JUSTIFICATIVA

Este vereador visitou recentemente o cruzamento entre a Avenida
Bandeirantes e a Rua
Paraíba (esquina ATC), e constatou a existência de buracos no sistema
de escoamento de água existente
na localidade' Levando em consideração o grande tráfego de pessoas no
cruzamento, que é uma das
principais vias de acessos aos bairros da cidade, e também o perigo
em que se coloca principalmente os
motociclistas e também o risco de dano aos veículos automotores dos munícipes,
se faz necessária a
tomada de medidas para a retificação do problema.

Ademais, verifica-se que

a

depressão

ali existente tem profundidade que dificulta

a

passagem dos veículos, muitas vezes fazendo com que os
mesmos não façam a travessia da via no
tempo estipulado no sistema do semáforo, sendo necessária a ret¡ficação da
depressão que serve de
escoamento de água de forma que seja construída uma nova adaptada à realidade
das modificações de
trânsito ali inseridas.
Do exposto, lNDlcA, com fundamento no arts. 14L e L59 do Regimento lnterno,
seja oficiado ao Exmo.
Sr' Prefeito Municipal de Andradina, sugerindo determinar ao setor competentes da Administração
Municipal estudos e providências visando retificação/reforma de depressão de escoamento
de água no
cruzamento da Avenida Bandeirantes com a Rua Paraíba (esquina ATC), no
bairro piscina, neste

município.
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