GAMARA MUNIGIPAL DE ANDRADINA
Estado de Säo Paulo
Rua Dr. Orensy Rodrigues da Silva, ne 553, Centro - CEP 16.901-003 Fone/Fax (018) 3702-3000

www.camaraandradina.sp.gov.br - e-mail: diretoriageral@camaraandradina.sp.gov.br

Çahinete

[o verealor rRp[arte Sitva [os flnjos

AO EXMO. SENHOR HELTON RODRIGO PRANDO - DD. PRESIDENTE DA
GÂMARA MUNIGIPAL DE ANDRADINA, SP

APROq/AO'O

REQUERIMENTO

yËËv'h?10'

3rle

Requerente: Rodarte Silva dos Anjos
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina
Assunto: Canalização e Captaçäo de Água Bairro Gaspa relli e Nova Canaä
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JUSTIFICATIVA
Moradores vêm através deste vereador mui
que sejam viabilizados estudos para realizar o serviço
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canalizaçâo de águas

em ruas do bairro Gasparelli e Nova Canaã.

Senhor prefeito, é comum e principalmente após chuvas em nosso

a divulgação de vídeos por meio das redes sociais onde que, é
mostrado o grande volume de água que atinge os bairros Gasparelli e Nova
canaä, devido que os mesmos näo terem estruturas para a canalização e
município,

escoamento dessa água.

Em diversos pontos nos referidos bairros, os bueiros estäo
completamente entupidos, e näo existe nenhuma outra fonte de captaçäo de
água, sendo que dessa forma devido aos bairros serem em terreno com grande

declive, é considerável a força que as águas chegam, principalmente nas ruas
19,21, Rua, Joaquim Pereira da Rocha, Rua Joaquim Pedro de Araujo.

Do exposto, o VEREADOR RODARTE DOS ANJOS REQUER,
com fundamento no arts. 141 e 159 do Regimento lnterno seja oficiado Ao Sr.
Prefeito Municipal de Andradina, sugerindo determinar ao setor competentes da

Administração Municipal estudos e providências visando realizar o Canalização
e Captação de Água nos Bairros, Átvaro Gasparelli e Nova Canaã.

Esperamos que

a Senhor Prefeito Municipal juntamente com o

setor responsável analise este requerimento e a situaçäo em que se encontram
os bairros seja resolvidos.
Sala das Sessöes
Ver. Manoel Teixeira de Freitas
Andradina, S
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