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Requerente: Vereador GUILHERME MARQUES PUGLIESE
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina
Assunto: lnformar se há estudos e planejamento que vise a pavimentação da Rua Paulo Marim,
no trecho compreendido entre a Rua Ver. Manoel Teixeira de Freitas e Rua Ceará, ao lado do
Condomínio Jacarandá, no bairro Benfica, bem como a previsão de data para início e conclusão
a referida obra. A respeito questiona:

al

Existe previsão de obra de pavimentação da Rua Paulo Marim, no trecho indicado?

b)

Existe perspectiva de início de obras? Para quando?

cl

Existe previsão para a conclusão da referida obra?

d) Existem ações que visem a fiscalização e limpeza dos terrenos existentes naquela
quadra?

JUSTIFICATIVA

Munícipes procuraram por este signatário buscando informações sobre a situação
de ausência de pavimentação asfáltica na Rua Paulo Marim, no trecho compreendido entre

a

Rua Ver. Manoel Teixeira de Freitas e Rua Ceará, ao lado do Condomínio Jacarandá, no bairro
Benfica.

Vislumbra-se que o refeiido trecho da Rua Paulo Marim é via de acesso à Rua Ver.

ManoelTeixeira de Freitas e também de acesso à estrada que liga o município ao patrimônio de
Planalto, além de possuir o trafego de pessoas que residem na localidade, incluindo-se idosos e
cnanças.
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Assim, cabendo ao vereador exercer a fiscalização da Administração Municipal, é

que

o

vereador GUItHERME MARqUES PUGIIESE 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. L42,5 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, se há estudos e planejamento que vise a
pavimentação da Rua Paulo Marim, no trecho compreendido entre a Rua Ver. Manoel Teixeira
de Freitas e Rua ceará, ao lado do condomínio Jacarandá, no bairro Benfica.

Sala das Sessões

"Ver. ManoelTeixeira de Freitas".
Andra

a/s , 10 de maio

L

UI
- Vereador (PSDB) -

O
rû

