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AO EXMO. SENHOR HELTON RODRIGO PRANDO - DD. PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ANDRADINA, SP

REQUERIMENTO

Requerente: VEREADOR RODARTE DOS ANJOS
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina
Assunto: Pavimentação Asfaltica na Rua: Vicente Char, localiza
Santa Cecília
JUSTIFICATIVA

Bairro
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Moradores e munícipes que circulam pela Rua Vicente Char, entre

as Ruas: Fernando Costa e Santa Teresinha vêem através deste vereador,
(conforme abaixo assinado em anexo) solicitar para que seja executado na
referente via o serviço de Pavimentação Asfaltica, tendo em vista que a referida
via publica não se encontra pavimentada.

A implantação dos serviços de infra-estrutura da referida rua além
de melhorar sobre maneira o tráfego de veÍculos naquela via pública, irët
também, contribuir para o bem estar daquela população.

Tal situação, em conseqüência, vem causando transtornos aos
moradores daquela localidade e demais munícipes que por ali circulam
principalmente por ser o único trecho remanescente de todo o entrono que não

recebeu malha asfaltica,

o que compromete e

prejudicam diretamente

moradores e comerciantes daquela localidade.

O VEREADOR RODARTE SILVA DOS ANJOS, no uso de suas
atribuições legais, vem REQUERER, na forma

do Regimento lnterno,

seja

oficiado ao. Senhor Prefeito Municipal para que este informe a esta Casa de
Leis, da possibilidade de determinar, junto ao seu Departamento competente,
providências que se fizerem necessárias para

a

execuçäo dos serviços de

Pavimentação Asfaltica na Referida Via Pública, deixando-a em condiçöes
urbanísticas que possam satisfazer as necessidades de uso e tráfego.
Sala das Sessöes
Ver. Manoel Teixeira de Freitas
Andradina,
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Nôs abaixo-assinados, moradores e c¡merciantes da Rua Vicente Char entre a
Rua Fernando Costa e Rua Sâ4ta Terezinha (apenas 8O metros), bairro Santa
Cecília, Andradina - SP, tendo em vista que é o único trecho remanescente de
todo o entorno que não recebeu malha asfáltica, o que comprìomete e prejudica
diretamente moradores e comerciantes, rcquenemos co, caritcr de ureêncla,
desta Autoridade l^€islatiÿa pa¡a que seja ræli'zado o pedido junto ao Poder
Executivo Municipal visando solucionar de forma definitiva o problema, com o
efetivo asfaltamento do locat.

ENDERECO ou DOCUMEI¡ffC)

MORNDOR/CEMERCIAffTE

?(

I

z-ru'--+^ t

^

t{rJdr^ Qr,. t¡ruf,m,

ÄJ

R.r/ìco^5-- e$*^ 13L
n/i f¡*rl.- /ztq¡: 9S Z
)¡.-Tc

,Ii'o^L ûrrtL

ot

Ço.'-:--lf

0t,

<-C

3,to>+oqfl
ôar.h^/.o^^ a¿,I,t"h¡ó\ fb¡rr¡r

Goi^.0^.-

-ù *.r0-* .l^0,:-{"

u,-.-RI

-)

lO-ç,çn,49l.-)
t¡* tr. Eqs.g

A,^)O^t-.u-

\¿' â<a S 1û<O

\-,,;^'r*>-,lr¡a q<
4o \h,Ll4q -6

:v
TJ.-¡-

wAýL¿,9*^g-.

