•,.

~

A

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Requerimento n• ·

•

1 2 1 3 /2019

IC Ó p I A

Autoria: JOSÉ CARLOS PORSANI
Despacho:

DEFERIDO

Araraquara ,

O2 SET. 2019

(/12

r

residente

11111111\llllhilliloliRIII[I~I

-}.;:i<~-·

.~ii:''ii'
.
,,.,_· .. -

·.=z··=u;:,
. ~<-it<'

tl!ll \!1: I.

jf,f,M

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
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o : :hefia de G abmete

Assunto. PROVID~NCIAS

Considerando que apresentei a lndicaçao n° 4602/2018 em 27 de novembro
de 2018;
Considerando que esta indicação tinha como objetivo a instalação de
sanitário público, junto aos quiosques da Praça Scalamandré Sobrinho;
Considerando que foi realizada reunião •in loco" com a Secretaria Municipal .

•

de Desenvolvimento Urbano Senhora Sálua Kairuz Manoel Poleto, juntamente com os :.
proprietários dos quiosques;
Considerando que, naquela reunião ficou de se realizar estudos e ~
verificação para a implantação destes sanitários;

..
Considerando ainda que o único sanitário existente no local, está a mais ou .
menos 100 metros dos quiosques, e mesmo assim é de conhecimento público que as , ·
,,

familias estão impossibilitadas de usarem os mesmos por motivo de que eles são .;,..:
frequentados diuturnamente por usuários de drogas e ainda decorrente de prostituição no ··
local.
Requeiro, à Mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, seja oficiado ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, no sentido de que nos informe:

Requerimento sanitá rio quiosques Praça Scalamand ré Sobrinho
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1) Como está o andamento dos estudos para a instalação do sanitário
público junto aos quiosques?
2) E, quanto ao sanitário existente quais atitudes estão sendo tomadas,
quanto a sua manutenção e preservação?
3) Quanto a segurança no local de que maneira está sendo realizada?

Araraquara, 02 de setembro de 2019.
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