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REqUERTMENTO

Requerente: Vereador PROFESSOR LUZIMAR
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina EXMO SR MARIO CELSO LOPES

Assunto: informar se há estudo, projetos ou providências, visando ceder o local, onde se
encontra a CASA DA CULTURA "Cora Coralina", para a ACADEMIA ANDRADINENSE DE LETRAS,
transformando como sede para a Academia.
JUSTIFICATIVA

Considerando que, a Academia Andradinense de Letras não tem uma sede em
Andradina.
Considerando que, é um anseio para os membros da Academia Andradinense
de Letras, a realização desse feito;

Considerando, ainda gu€, faz parte

da cultura e cultura educacional de

Andradina, e merece ser vista com bons olhos.
Considerando, finalmente, que o Professor Luzimar como membro da Academia

Andradinense de Letras, e Vereador nessa casa de Leis, vem por meio desse
requerimento pedir uma resposta junto ao executivo par uma ajuda a Academia
Andradinense de Letras, pelo que fez e ainda faz por Andradina.

Do exposto, o vereador PROFESSOR LUZIMAR, com fundamento no arL. L42,
S 3e, X, do Regimento lnterno, REQUER seja oficiado à Sua Excelência Prefeito Municipal
Sr. Mário Celso Lopes, para que informe, através dos setores competentes da
Administração Municipal, com relação, informar se há estudo, visando ceder o local,
onde se encontra A CASA DA CULTURA "Cora Carolina", para a ACADEMIA
ANDRADINENSE DE LETRAS:
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1. torna se necessário Saber se há estudo, projetos ou providências, visando
ceder o local, onde se encontra A cAsA DA CULTURA "Cora Carolina", para a
ACADEMIA ANDRADINENSE DE LETRAS?

2. Em caso positivo, esclarecer
forma de execução pretendida;

e detalhar a situação e suas ações previstas,

3. Em caso negativo, pede-se estudos e providências, com prioridade.

Sala das Sessões

"Ver. ManoelTeixeira de Freitas"
Andr
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