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Requerente: vereador Hernani da Bahia
Requerida: Prefeito Municipal de Andradina

Assunto: informar sobre estudos e planejamento para adequação de superfície no entorno da
boca-de-lobo instalada na rua São José com rua José Palomares, bem como reparos na calçada na
mesma rua no Jardim Brasil.

JUSTIFICATIVA
O vereador Hernani da Bahia foi procurado por diversos munícipes residentes nos
bairros: Jardim Brasil, Vila Mineira , que solicitaram providências junto à Administração Municipal
para solucionar problemas de estrutura viária naquelas comunidades.

No Jardim Brasil, foi construída boca-de-lobo no cruzamento da rua São José com
a rua José Palomares, porém, as águas não são devidamente direcionadas para ela, o local deveria
ter sido estruturado da maneira como se fez na rua Paulo Afonso com rua Vitório Guaraciaba, com
canais para direcionamento da água até a boca-de-lobo.

Do exposto, REQUER, com fundamento no arl. L42, S 3e, X, do Regimento lnterno,
seja oficiado ao sua Excelência Sre. Prefeito Municipal de Andradina, para que informe, através
dos setores competentes da Administração Municipal, visando ao seguinte:

A )estudos e planejamento para adequação da superfície no entorno da boca-delobo instalada na rua São José com a rua José Palomares, Jardim Brasil, de modo que as águas
superficiais sejam direcionadas para ela. Esclarecer se a Administração tem conhecimento do

problema, assim como se já providenciou estudos e planejamento, incluindo a previsão para
execução de intervenção no local.
B) Efetuor reparos na calçada de Caminhada no rua Jose Palomores.
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"Ver. ManoelTeixeira de Freitas".
Andradina, 5P, 22 de Feverei

Hernani Ma

202L.

Hernanida Bahia)
ador -

EXPEDIENT'E
Sala das S

lìf> r:

tri

2

2

FEy 20?1

PROTOCOLON"

.*Æ,,
SECRETARIA

J1''4 l¿

zz

I

tQzzt

