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Requerente: Rodarte Silva dos Anjos
Presidents
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina
Assunto: canalização e captaçäo de Agua Bairro Gasparelli e Nova canaä
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Moradores vêm através deste vereador mui respeitosa
que sejam viabilizados estudos para realizar o serviço

de
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canalizaçäo de águas

em ruas do bairro Gasparelli e Nova Canaã

Senhor prefeito, é comum e principalmente após chuvas em nosso

a

divulgaçäo de vldeos por meio das redes sociais onde que, é
mostrado o grande volume de água que atinge os bairros Gasparelli e Nova
município,

canaã, devido que os mesmos não terem estruturas para a canalizaçäo

e

escoamento dessa água.

Em diversos pontos nos referidos bairros, os bueiros estão
completamente entupidos, e näo existe nenhuma outra fonte de captação 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

Senhor Prefeito Municipal de Andradina, sugerindo determinar ao setor
competentes da Administração Municipal estudos e providências visando realizar

o canalização e Gaptaçäo de Água nos Bairros, Átvaro Gasparelli e Nova
Canaã.

Sala das Sessöes
Ver. Manoel Teixeira de Freitas
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