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Requerente: vereador HERNANI DA BAHIA

ûnte

Requerido: Prefeito Municipal de Andradina

Assunto: lnformar se a possibilidade de notifica r os progrietários de terrenos na rua
Antônio
Modesto Filho, entre rua Jose palomares , Eletro BracalefRua Antônio Modesto Filho,
entre rua
Eletrico Bracale, Urbano Trugilio, no Jardim Brasil, bem comoþa rua Antônio Modesto
Filho entre
rua Jose Palomares, São pedro na vila Botega , a Providenciar a limpeza e calçamento
de
concretos, garantindo acesso livre a calçada junto aos pedestres, tornando acessível para pratica
a
de caminhada com segurança e qualidade de vida.
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JUSTIFICAT¡VA

o vereador HERNANI DA BAHIA, após contato com moradores recebeu varias
reclamações da falta de cuidados na calçada nessa rua acima descrita, que á vários
entulhos,
galhos que dificultam a locomoção de pedestres colocando em risco sua
integridade física, já que
muitos moradores praticam caminhada diariamente nessa localidade, invadindo a pista, antås que
ocorra um acidente com esses pedestre o vereador Hernani Martins da Silva vem solicitar
providencias urgente aos setores competente da administração municipal.
Do exposto, o vereador HERNANI DA BAHIA, no uso de suas atribuiçöes legais,
com fundamento no art. L42, 5 3e, X, do Regimento lnterno, seja oficiado a Sua
Excelência Senhor. Prefeito Municipal de Andradina, para que informe, através
dos setores
REQUER,

competentes da Administração Municipal, se há possibilidade de esta notificando os donos desses
terrenos para que providencie a limpeza e calçamento de concreto nas ruas acima citada por
esse
vereador no Jardim Brasil, vila Botega, bem como o executivo municipal providenciar a limpeza
e
construção de Calçada, mandando os gastos para os proprietários dos terrenos.
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