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Requerido: Prefeito Municipol de Androdino
Assunto: lnformor se hó estudos e plonejomento visondo reposiçÕo de quebro-

molos retirodo do "lodo impor" do Avenido Guonoboro, proximidodes do
esquino com o Ruo Sõo Poulo, visondo melhor orgonizoçöo do trônsito e
seguronço dos tronseuntes.
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Verifico-se que, em virtude do obro de odequoçÕo do Avenido

Guonoboro poro o instoloçõo do ciclofoixo, foro relirodo do "lodo impor" do
locolidode quebro-molos que cumprio popel fundomentol no controle do
velocidode dos veículos, tornondo o locol perigoso poro os pedestres e
ciclistos, como iombém dificultondo o trovessio dos veículos que tronsitom no
Ruo Söo Poulo e precisom otrovessor o Avenido.

Desto formo, levondo em consideroçõo
no trônsito

e,

o melhor orgonizoçõo

principolmente, o seguronço dos pedestres e ciclistos (hojo visto

o existêncio de 04 escolos nos proximidodes), entende-se que o reposiçöo do
referido quebro-molos deve ser otendido com urgêncio
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Requerenle: Vereodor GUILHERME MARQUES
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Assim, cobendo
Administroçoo Municipol,

oo

vereodor exercer

é que o vereodor

o

fiscolizoçõo do

GUILHERME MARQUES PUGL¡ESE

pretende 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 Regimento
lnlerno, sejo oficiodo ò Suo Excelêncio Sr. Prefeito Municipol de Androdino,

poro que informe o este Legislotivo, otrovés dos selores competentes do
Administroçöo Municipol, o lnformor se hó estudos e plonejomento visondo
reposiçõo de quebro-molos retirodo do "lodo impor" do Avenido Guonoboro,
proximidodes do esquino com

o Ruo Sõo Poulo, visondo melhor orgonizoçõo

do trônsito e seguronço dos tronseuntes.
Solo dos Sessões
"Ver. Monoel Teixeiro de Freitos"

Androdino/SP, 25 de outubro de 2021.
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