cÂunRA MUNTcIPAL DE ANDRADTNA
Estado de São Paulo
Rua Dr. Orensy Rodrisues da Silva, 553 - Cep 16.901-003 - FonelFax (18) 3702.3000
Site: wwwcamaraandradina.sp.gov.br

AO EXMO. SENHOR HETTON RODRIGO PRANDo

E-mail: diretoriageral@camaraandradina.sp.gov.br

-

DD. PREsIDENTe

oe cÂrvInRA MUNIcIPAI

DE ANDRADINA, SP
PROTESSO
No
À
¿.^\

AD E
PR OVADO P U NA}II MI D

REQUB¡IIN¡'JNTC
N.o

.J:f.ç¿.1.J.. ...J$....r..2J.

Sale dag

REQUERIMENTO

Requerente: Vereador GUTLHERME MARQUES pUGUESE
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina
Assunto: Requer informações sobre a existência de estudos e providências visando execução de
serviços de tapa-buracos nos logradouros do bairro Alto dos lpês, uma vez que a existência de

inúmeros buracos na região têm ocasionado recorrentes acidentes, colocando em risco a vida e

integridade física dos transeuntes, bem como podendo ocasionar danos em veículos

e

motocicleta que trafegam na localidade. Assim questiona:

a)

Existe ação

já programada para os serviços de tapa-buracos no bairro Alto

dos

lpês?

b)

Quais trechos de logradouros serão contemplados pela ação?

c)

Existe perspectiva de data para início e conclusão dos serviços?

JUSTIFICATIVA

Munícipes procuraram por este signatário apontando a existência de inúmeros
buracos nos logradouros do bairro Alto dos lpês, em especial na Avenida tal, pois os mesmos

têm ocasionado inúmeros acidentes, colocando em risco integridade física e a vida
transeuntes, bem como podend o causar dano a os veículos que por ali tr
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Ademais, anexas a este requerimento, estão imagens de acidente ocorrido no dia
70.02.2021, no cruzamento da Avenida Edson Ramos da Silva com a Rua Mato Grosso, onde um

motociclista sofreu uma queda, ocasionando lesões no mesmo (imagens Anexo l).

Assim, cabendo ao vereador exercer a fiscalização da Administração Municipal, é

que o vereador

GUItHERME MARQUES PUGLIESE pretende buscar informações

e

esclarecimentos do Poder Executivo a respeito do assunto.

Do exposto, o vereador GUILHERME MARQUES PUGLIESE, no uso de suas atribuições legais,
REQUER, com fundamento

no art. I42,5 3e, X, do Regimento lnterno, seja oficiado à

Sua

Excelência Sr. Prefeito Municipal de Andradina, para que informe a este Legislativo, através dos

setores competentes da Administração Municipal, com relação
existência de estudos

e

a informações

sobre

a

providências visando execução de serviços de tapa-buracos nos

logradouros do bairro Alto dos lpês, uma vez que a existência de inúmeros buracos na região

têm ocasionado recorrentes acidentes, colocando em risco a vida e integridade física

dos

transeuntes, bem como podendo ocasionar danos em veículos e motocicleta que trafegam na
localidade
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