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AO EXMO. SENHOR HELTON RODRIGO PRANDO. DD. PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ANDRADINA, SP
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Requerente: VEREADOR RODARTE DOS ANJOS
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Requerido: Prefeito Municipal de Andradina
Assunto: Solicita duplo sentido a Rua: Vasco Mariane, localizada na entrada do
bairro Gasparelli
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JUSTIFICATIVA

Moradores e munícipes que circulam pela Rua: Vasco Marinane,
localizada na entrada do bairro Gasparelli, solicita para que

a mesma seja

transformada em duplo sentido em toda a sua extensåo

A via pública em questäo é uma das vias de acesso aos bairros
Gasparelli, Canaä e Nova Canaä, porem, entre a Av. Rio Grande do Sul até a
Rua, José Vasques de Freitas, a referida via somente tem o sentido único de
trafego, e após a Rua, José Vaques de Freitas até a Rua, Antonio Gusmão, a
mesma já possui os dos sentidos de trafego, o que vêem gerando grande
numero de reclamaçöes por munícipes que utilizam da distinta via publica.

O VEREADOR RODARTE SILVA DOS ANJOS, no uso de suas
atribuiçöes 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 Ampliação de duplo sentido de

trafego na Rua, Vasco Mariane, deixando-a em condiçÕes urbanísticas que
possam satisfazer as necessidades de uso e tráfego,
Sala das SessÕes
Ver. ManoelTeixeira de Freitas
Andradina, SP
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