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Requerente: Vereodor GUILHERME MARQUES

PUGL¡ESE

Requerido: Prefeito Municipol de Androdino

e providêncios visondo o instoloçõo/monutençðo de
iluminoçõo público no Ruo Monoel Messios dos Sontos, bem como no retorno

Assunto: sugere estudos

que dó ocesso oo Timborezinho.

JUSTIF¡CATIVA

Este vereodor recebeu solicitoções

de

munícipes, os quois

versorom sobre tomodo de providêncios visondo o instoloçõo/monutençöo de

iluminoçoo público no Ruo Monoel Messios dos Sontos, nos proximidodes do

retorno que dó ocesso oo Timborezinho, umo vez que o locolidode é
integronte do óreo urbono deste município, dondo ocesso tombém oo distrito
empresoriol e óreos residenciois. Contudo, o folto de iluminoçÕo torno o trecho
inseguro no período noturno, tontp poro quem necessito tronsitor de veículo
outomotor, de bicicleto ou mesmos oqueles que desenvolvem cominhodos no
locol.
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Do exposto, lNDlCA, com fundomento no orts. 141 e 159 do
Regimento lnterno, sejo oficiodo oo Exmo. Sr. Prefeito Municipol de Androdino,
sugerindo determinor
estudos

e

oo selor competentes do

providêncios visondo

o

AdministroçÕo Municipol

instoloçõo/monutençÕo

de

iluminoçõo

público no Ruo Monoel Messios dos Sontos, bem como no reiorno que dó
ocesso co Timborezinho.

Solo dos Sessões
"Ver. Monoel Teixeiro de Freitos"

Androdino,

SP, 04

GUITHERM

de outubro de 2021.
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