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Requerente: vereador Hernani da Bahia
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina

Assunto: O vereador através das indicações de numero L62l2L solicitou estudos e
planejamento para elaboração para expandir bolsão de motos na proximidade da Escola
EstadualJoão B Calvoso (JBC), próximo ao portão de saída e entrada de alunos, bem como em
vias no centro, o vereador foi procurado por vários munícipes, que relataram os problemas
enfrentados sem espaço suficiente para as motos nos Bolsöes, é clara a necessidade de
expandir os bolsöes de motos nessas proximidades, ate o momento na recebemos uma
resposta plausível, a pedido dos vários condutores de motos (Motonetas) estamos solicitando
do poder executivo providencias urgentes para expansão dos bolsões de moto, no centro bem

como nas proximidades da escola do JBC.

JUSTIFICATIVA

Vereador foi procurador por vários munícipes, que relataram a dificuldade em
estacionar as motos nos bolsöes nas proximidades das escolas, bem como nas vias publicas no
centro, é necessária a expansão dos bolsões facilitando aos donos de motocicletas a
estacionar com segurança.

Do exposto, requere , com fundamento no arts. 74L e 159 do Regimento
lnterno, seja oficiado ao Exmo. Sr Prefeito Municipal de Andradina, solicitando estudos e
planejamento dos setores competentes da Administração Municipal visando á expansão dos
bolsões de motos existentes nas proximidades de escolas, bem como nas vias publicas no
centro da cidade.
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Requerente: vereador Hernani da Bahia
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina
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