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Requerente: Vereador GUttHERME MARQUES
PUGHESE
Requerido: prefeito Municipal de Andradina
Assunto: sugere estudos e providências visando
à construção de faixa elevada de pedestre, na
Rua são
Paulo' em frente ao supermercado BigMart
e clinica veterinária Mundo Animal, bairro centro,
neste
município.

JUSTIFICATIVA
Este vereador visitou recentemente o local,
ouviu diversos munícipes residentes no bairro,
inclusive representantes do supermercado, conforme
em anexo, os quais solicitaram, entre outras
medidas' construção de faixa elevada de pedestres
na Rua são paulo, em frente ao supermercado
BigMart e clínica veterinár¡a Mundo Animal. segundo
relatos, existe grande fluxo de transeuntes na
localidade e inclusive um número grande de idosos que
precisam atravessar a rua com suas compras,
colocando-se em risco por não haver um local
onde possam fazer atravessia com segurança.

Do exposto, lNDlcA, com fundamento no arts.
141 e 159 do Regimento lnterno,

seja oficiado ao Exmo.
sr' Prefeito Municipal de Andradina, sugerindo determinar ao setor
competentes da Administração

Municipal estudos e providências visando à construção
de faixa elevada de pedestres, na Rua são paulo,
em frente ao supermercado BigMart e clínica veterinária
Mundo Animal, bairro centro, neste município.
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"Ver. Manoel Teixeira de Freitas,,.
Andradina/SP, 05 de fevereiro de 202t.
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REQUERIMENTO

SUPERMERCADO RASTELÃO LTDA, pessoa jurídica de

direito privado,

devidamente inscrita no CNPJ sob o n.e 53.91-3.075/OOO2-OO, com endereço na Rua São
Paulo, n.e 1,326, bairro Centro, neste município de Andradina/SP, por seu representante

legal JORGE SUARES DE SOUSA, brasileiro, portador da Cédula de ldentidade RG n.e
25.278.745 SSP/SP, devidamente inscrito no CPF sob o n.s 095.565.348-73, requer ao

Vereador Guilherme Marques Pugliese, que no uso de suas atribuições, solicite junto

à

Prefeitura Municipal de Andradina/SP a construção de faixa elevada de pedestres em

frente ao endereço do estabelecimento comercial supramencionado, uma vez que
existe grande fluxo de transeuntes na localidade e inclusive um número grande de
idosos que precisam atravessar a rua com suas compras, colocando-se em risco por não
haver um local onde possam fazer a travessia com segurança.

Andradina/SP, 05 de fevereiro de 2020.
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Representante Lega

