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Requerente: vereador Hernani da Bahia

Requerido: Prefeito Municipal de Andradina

Assunto: informar se há estudos e planejamento para PROCEDER iluminação da praça de
exercícios múltiplos , playgrounds, bem como construção de Calçada nas ruas Antônio
Modesto Filho, entre rua Jose palomares, V. Eletrico Bracale, Vicinal Eletrico Bracale entre
rua Antônio Modesto Filho, Urbano Trugilio, V.Eletro Bracale entre rua Urbano Trugilio,
Romeu mariano, rua Urbano Trugilio na confluência da V. Eletro Bracale nas proximidade da
quadra de areia, implantação de placa de redução de velocidade, indicando área de
recreação, laser a crianças brincando no Jardim Brasil.
JUSTIFICATIVA

foi procurado por munícipes residentes no Jardim
praça
Brasil e Vila Botega, os quais solicitaram providências para a iluminação do playground,
de exercícios múltiplos, construção de calçadas nas ruas acima citada, bem colocação de
placas indicando que área de laser crianças brincando, assegurando uma redução na
( pais ,
velocidade de veículos , situada nessa importante região onde varias famílias
crianças)se encontra para momentos de atividades físicas e laser, com intuito de assegurar
aos munícipes uma melhor qualidade de vida esse vereador vem solicitar do executivo
municipal providencias urgente para garantir aos pais e crianças mais segurança nessa
O vereador Hernani da Bahia

localidade.

Do exposto, REQUER, com fundamento nO art. L42, I 3e, X, do Regimento
lnterno, seja oficiado a Sua Excelência Sre. Prefeito Municipal de Andradina, Dr Mario Celso
se há
Lopes, para que informe através dos setores competentes da Administração Municipal,
estudo e planejamento visando'

A) iluminação

da praça de exercícios múltiplos e playgrounds.

B) construção de Calçadas nas ruas acima citada'
C) implantação de ptacas indicando área de laser há crianças,

garantindo

redução de velocidade de veículos.

- Em caso positivo, esclarecer conclusão e o prazo para execução'
ll - Em caso negativo, pede-se providências em caráter de urgência'
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