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Requerente: vereador HERNANI DA BAHIA
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Requerido: Prefeito Municipal de Andradina

Assunto: informar se há estudo

e

planejamento para obras de infraestrutura urbana, viária e

saneamento na Vila Pereira Jordão, bem como ampliação da iluminação pública.
JUSTIF¡CATIVA

O vereador HERNANI DA BAHIA esteve na Vila Pereira Jordão e após ouvir cobranças de
diversos munícipes, vem solicitar junto a Prefeitura providências visando a melhorias na infraestrutura
do bairro e a ampliação do serviço de iluminação pública nos trechos às escuras.

A Vila Pereira Jordão e entorno compõem uma das mais antigas e populosas regiöes da
cidade. O desenvolvimento do local depende de mais investimentos públicos em infraestrutura urbana

com o fim de gerar maior interesse de investimentos privados e induzir a completa ocupação de
algumas áreas. Há trechos de vias públicas que continuam às escuras mesmo havendo neles imóveis
habitados e moradores contribuindo através do pagamento da COSIP nas contas de eletricidade.
É muito importante que o Município garanta um nível adequado de infraestrutura e
serviços públicos para o bairro e entorno, visando a acelerar o desenvolvimento daquela parte da
cidade e garantir melhor qualidade de vida aos moradores.

Do exposto, o vereador HERNANI DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, REQUER,
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 competentes

da

Administração Municipal, se há estudos e planejamento para investimentos na Vila Pereira Jordão,
conforme segue:
a) infraestrutura viária (guias
previsto para obras;

de sarjeta e pavimentação), detalhando locais e prazo

b) expansão da rede de iluminação pública, esclarecendo locais;
c) saneamento básico (expansão da rede de esgoto), detalhando cronograma da empresa
e locai, onde não há esse beneficio.

Sala das Sessões

"Ver. Manoel Teixeira de Freitas"
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