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REQUERIMENTO
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Requerenle: Vereodor GUILHERME MARQUES

PUGHESE

Requerido: Prefeito Municipol de Androdino
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Assunlo: Requer informoções sobre estudos e plonejomento quonto instoloçõo

de iluminoçõo público no Ruo Avelino Xovier Mocedo, proximidodes do

no óS,

no Boirro Belo Visto, neste município.

JUSTIFICATIVA

Este Vereodor, otendendo solicitoções

de Munícipes, residentes

no logrodouro supromencioncdo, bem como outros que se utilizom do referido
viq, visitou q locolidode e constqtou que, ousêncio de iluminoçÕo público no

locolidode.
Constotou-se que o ousêncio de iluminoçöo gero ombienle de
inseguronço poro os morodores, bem como dificulto o mobilidode de todos no

período noturno. Hó de se mencionor

o

existêncio de morodores que nöo

possuem veículo oulomotor, idosos, crionços e poriodores de potologios, que

quondo necessitom de otendimenio médico no período noturno ocobom
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esborrondo no dificuldode norrodo, tendo que cominhor pelo ruo sem
quolquer omporo de iluminoÇöo.

Assim, cobendo

oo

vereodor exercer

o

fiscolizoçõo do

Administroçõo Municipol, é que o vereodor GUILHERME MARQUES PUGLIESE
pretende buscor informoções e esclorecimentos do Poder Executivo o respeito
do ossunto.

Do exposto, o vereodor

GUILHERME MARQUES PUGUESE,

no uso de

suos

otribuições legois, REQUER, com fundomento no ort. I 42, g 3o, X, do Regimento

lnterno, sejo oficiodo ò Suo Excelêncio Sr. Prefeito Municipol de Androdino,

poro que informe o este Legislotivo, olrovés dos setores competentes do
AdministroçÕo Municipol, com reloçõo o estudos e plonejomento quonto
instoloçõo de iluminoçõo público no Ruo Avelino Xovier Mocedo, proximidodes
do no ó5, no Boirro Belo Visto, neste município.

Solo dos Sessões

"Ver. Monoel Teixeiro de Freitos"
Androdino/SP, 09 de ogosto de 2021
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ILHERME MARQUES PUG'ITE SE

- Vereodor (PSDB) -
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