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Requerenle: Vereodor GUILHERME MARQUES

PUGLIESE

Requerido: Prefeito Municipol de Androdino
Assunlo: Requer cópio de mopo

/ reloçÕo de óreos onde ocorriom vorriçöo de

ruos e ovenidos no vigêncio do controto com o empreso CONSTROESTE, bem

como requer cópio de mopo / reloçöo de óreos onde ocorrem vorriçõo de
ruos e ovenidos no vigêncio do controto emergenciol com o empreso
CONSERVITA. No mois questiono:

o) Quol o quilomeirogem de vorriçõo de ruos e ovenidos ero reolizodo
no vigêncio do controto de prestoçõo e serviços pelo empreso
CONSTROESTE?

b) Quol o quilomeirogem de vorriçõo de ruos e ovenidos reolizodo no
vigente do otuol controto com o empreso CONSERVITA?
c) A empreso CONSERVITA reolizo o vorriçõo dos mesmos ruos e
ovenidos onteriormente vorridos pelo empreso CONSTROESTE?
d) A vorriçõo de ruos é destinodo somente oo centro ou o outros locois
do cidode?
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Munícipes procurorom por este signoiório buscondo informoções
sobre os locois onde ocontecem o vorriçÕo de ruos e ovenidos, umo vez que
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de empreso responsóvel pelo prestoçõo dos serviços,
munícipes relotom que óreos onteriormente vorridos nÕo sÕo mois

devido

tronsiçöo

beneficiodos pelo serviço.

cobendo oo vereodor exercer o fiscolizoçöo do Administroçõo
Municipol, é que o vereodor GUILHERME MARQUES PUGLIESE pretende buscor
Assim,

informoções e esclorecimentos do Poder Execuiivo o respeito do ossunto.

suos otribuições legois, REQUER,

no uso de
com fundomento no or1.142, S 3o, X, do

Regimento lnterno, sejo oficiodo

ò Suo Excelêncio

Do exposto, o vereodor

GUILHERME MARQUES PUGLIESE,

Androdino, poro que opresente

o

Sr. Prefeito Municipol de

este Legislotivo, otrovés dos

setores

competentes do Administroçöo Municipol, cópio de mopo / reloçõo de óreos

onde ocorriom vorriçõo de ruos e ovenidos no vigêncio do controto com o
empreso CONSTROESTE, bem como opresente cópio de mopo / reloçõo de

e ovenidos no vigêncio do controto
emergenciol com o empreso CONSERVITA e oindo opresente resposto oos
óreos onde ocorrem vorriçõo de ruos
questiono menios opresentodos.

Solo dos SessÕes
"Ver. Monoel Teixeiro de Freitos".
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Androdino/SP, l4 de junho de 2021 .
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