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REQUERIMENTO
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Requerente: VEREADOR RODARTE DOS ANJOS j
irrrssiclcn,,e
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina
de
Assunto: Providenciar o Serviço de Pavimentaçäo Asfaltica em vários
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nossa cidade.
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Moradores e munícipes vêem através deste vereador, solicitar para
que seja executado na referente via o serviço de Pavimentaçäo Asfaltica, e em
diversos trechos de nossa cidade que se encontram sem ou em precárias
condiçöes,
As implantaçöes dos serviços de infra-estrutura nos referidos
bairros, além de melhorar sobremaneira o tráfego de vefculos nas referidas vias
publicam, irá também, contribuir para o bem estar de toda municipalidade.
Tal situaçäo, em conseqüência, vem causando transtornos aos
moradores de todas as localidades, e demais munícipes que por ali circulam
principalmente os motor¡stas na condução dos seus veículos,
- Rua: Ver. João Ribeiro Novaes, entre as Ruas: Allan Kardec e
Joäo Moro, localizado no ba¡rro São Gabriel
Rua: Geraldo Scarmerlote, entre as Ruas: Ver. Daladiel
Cordeiro e Via Marginal Jiro Morimoto, localizado no bairro Vila Messias
- Rua: Marechal Deodoro, entre as Ruas: Álvares Cabral e
Cristovam Colombo, localizado na Vila São Pedro
- Rua: João Miguel Loreiro, entre as Ruas: Leonardo Santos da
Silva e Joaquim Pedro de Araujo, localizado no Ba¡rro Gasparelli
- Rua: Gallerano Sanitá, entre as Ruas: Leonardo Santos da
Silva e Joaquim Pedro de Araujo, localizado no Bairro Gasparelli.
O VEREADOR RODARTE SILVA DOS ANJOS, no uso de suas
atribuições legais, vem REQUERER, na forma do Regimento lnterno, seja
oficiado ao Senhor Prefeito Municipal para que este informe a esta Casa de Leis,
da possibilidade de determinar, junto ao seu Departamento competente,
providências que se fizerem necessárias para a execução dos serviços de
Pavimentaçäo Asfáltico nas Referidas Vias Públicas, deixando-a em
condiçöes urbanísticas que possam satisfazer as necessidades de uso e tráfego.
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