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INDTCAçAO

Reouerente: vereador Hernani da Bahia
Requerido : Prefeito Municipal de Andradina
Assunto: Vereador Hernani Martins da Silva ( Hernani da Bahia) vem através
dessa indicação solicita ao executivo providencias no sentido de proceder
estudos e planejamentos para a execução de implantação de aparelhos de
academia ao ar livre, playgrounds para as crianças no conjunto residencial Auto
dos lpês, que beneficiará aos bairros adjacentes.

O

vereador HERNANI DA BAHIA, no uso de suas
prerrogativas legais, vem INDICAR, na forma do Regimento

atribuições e
Interno, seja oficiado ao Exmo. Senhor prefeito municipal, solicitando do Chefe
do Executivo de Andradina que se digne determinar ao competente setor da
municipalidade que efetue estudos e planejamentos para proceder a implantação
de academia ao ar livre, playgrounds no conjunto residencial Alto dos lpês.

Justificativa
Esta indicação busca satisfazer á solicitação dos moradores
desse núcleo residencial que contribuem com pagamentos de seus impostos, que

tem ruas amplas, que vários

munícipes diariamente usam para efetuar
caminhadas, com a construção de uma academia ao ar livre contribuirá ainda
mais para o aprimoramento das condições física, além de contribuir para diminuir
doenças sedentárias, em vários outros bairros distante já existem essa
possibilidades, os moradores do residencial Alto dos lpês, Jardim Das Tulipas e
Bairro Piliciari gostariam de contar com essa academia ao ar livre, playground
para, pais e crianças passarem momentos de atividade física, descontração e
laser, na certeza que contamos com carinho da administração com solicitação
feita pelos moradores aguardamos uma resposta plausível.
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