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REQUERIMENTO Nº 105/2020
Proposição Eletrônica nº 7674

Fui procurado por vários munícipes que solicitaram nossa
intervenção junto à Administração Pública Municipal, visando a possibilidade de instalação de
cobertura em todos os pontos de circular de nossa cidade.
Esclarecem os mesmos que a falta de cobertura nos pontos tem
causado inúmeros transtornos aos usuários do serviço de transporte público, uma vez que
ficam expostos ao sol e chuva.
Ante o exposto, Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário e atendidas
as formalidades regimentais, seja oficiado ao Prefeito Municipal, Senhor José Aparecido
Fernandes, solicitando que Sua Excelência preste a esta Casa de Leis, após consulta ao
departamento competente, as seguintes informações:
a) Existe a possibilidade de instalação de cobertura de todos os
pontos de circular de nossa cidade?
b) Se positivo, qual a previsão para que isso ocorra? Se negativo,
justificar.

SALA DAS SESSÕES, em 23 de março de 2020.

ANDRÉ BORRACHA
Vereador - PL

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015.
Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o
número de proposição 7674.

REQUERIMENTO Nº 105/2020 - Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ANDRÉ GONÇALVES GOMES
Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 4412-F702-B906-6609.

REQUER INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO SOBRE A
POSSIBILIDADE DE COBERTURA DE TODOS OS PONTOS DE
CIRCULAR DO MUNICÍPIO
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