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REQUERIMENTO Nº. 05/2020 

Andradas, 11 de fevereiro de 2020. 

Á Sua Excelência o senhor 

Carlos Roberto da Silva 

Presidente da Câmara de Andradas 

O Vereador que se subscreve solicita de Vossa Excelência que se encaminhe ofício ao 
Sr. Chefe do Executivo Municipal, requerendo informações sobre o que está sendo feito pela 
Administração Pública para tirar os moradores de ruas, que praticamente moram em frente ao 
Andradas Palace Hotel, Santa Casa de Misericórdia de Andradas, Rodoviária e outros, tendo 
em vista que muitos cidadãos vêm reclamando da presença constante de indivíduos que 
abordam e ameaçam pessoas na rua em busca de dinheiro. 

Atenciosamente, 
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