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Requerente: Vereador GUTLHERME MARQUES pUGUESE
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina
Assunto: Requer informações sobre o processo de encampação da operação e manutenção
das
vagas de estacionamentos rotativos em vias, áreas e logradouros públicos (zona
azul), nos
termos da Lei n.e 3.7G3/21. Ainda questiona:

a)

O processo de encampação já foi iniciado?

b) A comissão prevista no Artigo le,

Parágrafo Único, da Lei supiamencionada

já

foi

instalada? Qual a sua composição?

c)

Tendo em vista o estado de Calamidade Pública, estabelecido pelo Decreto Municipal

n.e 7't57/21, bem como a suspenção da cobrança da zonaazul, nostermos do Decreto
Municipal n's 7.I88/2I,haverá prorrogação da referida suspensão? por qual prazo?

JUSTIFICATIVA

Munícipes e comerciantes procuraram por este signatário buscando informações

quanto ao processo de encampação do estacionamento rotativo, operacionado pela empresa
Andrapark, questionando quando ao início do processo, formação de comissão e prazo de
suspenção da cobrança do estacionamento. Argumenta-se que devido a atenuação dos casos

de Covid-19 no município, o fluxo na região comercial sofreu considerável aumento, fazendo
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com que haja dificuldade dos frequentadores da localidade em encontrar vagas

de

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

que o vereador

GUILHERME 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. L42,53e, 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 a informações sobre o processo

de encampação da operação e manutenção das vagas de estacionamentos rotativos em vias,
áreas e logradouros públicos (zona azul), nos termos da Lei n.e

3.763/2r.

Sala das Sessões

"Ver. ManoelTeixeira de Freitas".
Andradina/9P,24 de maio de202L.
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