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AO EXMO. SENHOR NÉTTOru RODRIGO PRANDO
MUNICIPAL DE ANDRADINA,
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REQUERIMENTO

Requerenle: Vereodor GUILHERME MARQUES

PUGLIESE

Requerido: Prefeito Municipol de Andrcdino

Assunlo: lnformor se

hó estudos e plonejomento visondo instoloçÕo

de

semóforos no cruzomento dos Ruos Sylvio Seiji Shimizu com o Ruo Minos Gerois,
bcino Alto dos lpês, neste município, bem como levondo em consideroçõo que

olé o presente doto nõo forom iomodos providêncios, reiteror o pedido de
soluções feito por meio de indiccçõo em 29.01.2021. Assim questiono:

o)

Existe previsÕo

de instoloçõo de semóforos no cruzomento dos

Sylvio Seiji Shimizu com

Ruos

o Ruo Minos Gerois, boirro Alto dos lpês?

b) Existe perspectivo de doto poro o instoloçõo? Poro quondo?
c) Existe ceriome licitotório em ondomento ou previsõo de cerfome
poro oquisiçöo de semóforos poro o referido locolidode?
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JUSTIFICATIVA
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Secr etátnio

Este vereodor

tem buscodo, no uso de suos otribuiçöes, soluçõo

poro o controle de trofego de veículos no cruzomento dos Ruos Sylvio Seiji
Shimizu com o Ruo Minos Gerois, onde hoje foro construído prédio comerciol
consistente em supermercodo e poslo de combustível. Tendo em visto que o
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cruzomento em questõo tem gronde movimento de veículos e motocicletos, se
foz necessório o instoloçõo de semóforos poro controle de trônsito bem como

poro que ocidentes possom ser evitodos.
Friso-se

que, em

29.01 .2021,

este vereodor fez

a indicoçoo de

instoloçöo de semóforos no referido locolidode, contudo oté o presenle doto
nenhumo medido foro tomodo em fovor do indicoçõo.

Assim, cobendo
Administroçoo Municipol,

oo

vereodor exercer

é que o vereodor

o

fiscolizoçöo do

GUILHERME MARQUES PUGLIESE

preiende buscor informoções e esclorecimentos do Poder Executivo o respeito
do ossunto.
Do exposto, o vereodor GUILHERME MARQUES

PUGLIESE,

no

uso

de suos otribuições legois, REQUER, com fundomento no ort. I 42, S 3o, X, do

ò Suo Excelêncio Sr. Prefeito Municipol de
Androdino, poro que informe o este Legislotivo, otrovés dos selores
Regimento lnterno, sejo oficiodo

competentes

do

Administroçoo Municipol, lnformor

se hó

estudos e

plonejomento visondo instcloçoo de semóforos no cruzomento dos Ruos Sylvio

com o Ruo Minos Gerois, boirro Alto dos lpês, neste município, bem
como levondo em consideroçõo que oté o presenle doto nõo forom tomodos

Seiji Shimizu

providêncios, reiteror o pedido de soluçoes feito por meio de indicoçÕo em
29.O1 .2021

.

Solo dos Sessões
"Ver. Monoel Teixeiro de Freitos".
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Androdino/ SP, l3 de setembro de 2021.
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