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AO EXMO. SENHOR HELTON RODRIGO PRANDO - DD. PRESIDENTE DA
GÂMARA MUNICIPAL DE ANDRADINA, SP
A
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Requerente: Rodarte Silva dos Anjos
i:rri¡slr.k+¡¡te
Requerido: Prefeito Municipa de Andradin a
Assunto: Manutenção na Rua: Mato grosso entre a Av. Edson Ramos da Silva e
'' ir_' ..¡:.- !.i¡
Rua, Sueyoshi Miyamoto.
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Senhor Prefeito, este vereador tem sido

constantemente
procurados por moradores e munícipes que transitam na Rua: Mato grosso entre
a Av. Edson Ramos da Silva e Rua, Sueyoshi Miyamoto, reclamando das
péssimas condiçoes que se encontrão referido trecho.
A falta de manutençäo, que näo é feita, aliada à açäo do tempo,
ocasionou o aparecimento do desgaste natural e de inúmeros buracos.

Tal situação, em conseqüência, vem causando transtornos aos
moradores daquela localidade e demais munícipes que por ali circulam
principalmente os motoristas na conduçäo dos seus veículos.

Do exposto, 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 execuçäo dos

Serviços de Recuperação da Malha Asfaltica na Referida Via Pública,
deixando-a em condiçÕes urbanísticas que possam satisfazer as necessidades
de uso e tráfego

Sala das SessÕes
Ver. Manoel Teixeira de Freitas
Andradina, SP, 09 de a gosto de 2021
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