CÂUARA MUNIGIPAL DE ANDRADINA
Estado de São Paulo
Rua Dr. Orensy Rodriques da Silva. 553 - Ceo 16.901-003 . Fone/Fax 118) 3702.3000
Site: www.camaraandradina.sp.gov.br

Ao EXMO'

E-mail: diretoriageral@camaraandradina.sp.gov.

SENHOR HÉLTON RoDRlGo PRANDo

-

br

DD. pREsTDENTE DA cÂMARA MUNrcrpAL

DE ANDRADINA, SP

,l

APA hT
REQUERIMENTO

F/ Vurnarit,'

í4

Sala ûe ;i:

iI

¡"{

O
PRûOËSûO
No
1

6.

ÃEQUË,ìlirì iÎ'JTL'
N.o

( .Y"6(.,.7J.

Presl(þnte

Requerente: Vereador GUTLHERME MARQUES pUGUESE
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina

Assunto: lnformar a situação das obras de pavimentação
da Vicinal Emitério Castilho Gimenez,
que liga o município de Andradina ao núcleo
urbano de paranápolis, uma vez que fora aprovada
por esta casa legislativa, em regime de urgência
urgentíssima, a abertura de Crédito
Adicional

suplementar, no valor de

RS 1.350.ooo,oo

(um milhão, trezentos e cinquenta mil reais), sendo

publicada a Lei n.e 3.782/202L, em L9 de maio
de 2O2I.

a) Já houve a disponibilização do recurso financeiro para utilização nas obras?
b) As obras de pavimentação da vicinaljá foram retomadas? euando?
c) caso ainda não tenha sido retomada, qual a data para tanto?
JUSTIFICATIVA

Munícipes procuraram por este signatário buscando informações sobre a situação
das obras de pavimentação da vicinal Emitério Castilho Gimenez, que liga

o município de

Andradina ao núcleo urbano de Paranápolis, haja vista que fora aprovada por
esta casa
legislativa, em regime de urgência urgentíssima, a abertura de crédito Adicional suplementar,
no valor de R$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais), sendo publicada
a Lei
n.e 3.782/202L, em L9 de maio de 2021.
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vislumbra-se que a referida estrada é um dos principais acessos
dos moradores do
núcleo urbano de Paranápolis ao município de Andradina, certo de que
a não conclusão da obra
de pavimentação prejudica o transporte dos mesmos.
Assim, cabendo ao vereador exercer a fiscalização da Administração
Municipal, é que
o vereador GUILHERME MARQUEs PUGLIEsE pretende
buscar informações e esclarecimentos do

Poder Executivo a respeito do assunto.

Do exposto, o vereador GUILHERME MARQUES PUGLIESE, no
uso de suas atribuições legais,
REQUER, com fundamento no art. 742, g 3e, X, do Regimento
lnterno, seja oficiado
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Excelência sr. Prefeito Municipal de Andradina, para que informe
a este Legislativo, através dos

setores competentes da Administração Municipal, lnformar

a

situação das obras de

pavimentação da Vicinal Emitério Castilho Gimenez, que
liga o município de Andradina ao núcleo

urbano de Paranápolis, uma vez que fora aprovada por esta casa legislativa,
em regime de
urgência urgentíssima, a abertura de Crédito Adicional Suplementar

, no valor de RS

1-'350'000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais), sendo publicada
a Lei n.e 3.7g2/zo2t,

em 19 de maio de202L
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ERNESTO ANTONIO DA SILVA JUNIOR, Secretário Municipat de
Governo, Assuntos parlamentares e lnstitucionais, usando
das
atribuiçöes que lhe são conferidas pelo Decreto n 7.104120211

LEt N0 3.782t2021
"D¡spõe so.bre autcrização para abertura de Crédito Adicionat
:uple^ry9ryqlpor Excesso de Arrecadação, no valor de Rg
1..990^.9q0100, de acordo com os aftigo's ¿O a-¿ô da'
[à¡ feAerat
4.320/64.'

MARIO CELSO LOPES, prefeifo Municipal de Andradina, Estado
de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais; FAZ SABER que a
Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA e pROMULGA a

seguinte Lei;
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CONSIDERANDO o Decreto n' 7.,18612021, de 30 de abrit de 2O21
,
dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Juventude _ CMJ.
vinculado a Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento

Social e Política Sobre
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Drogas;
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CONSIDERANDO que os representantes do poder púbtico Vunicipat
fü
no Conselho Municipal da Juventude
- CMJ foram nomeados através ft
da Portaria no 11.99912021, de I I de maio de 2021;
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Art. 1o Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito
Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação, junto à
Contadoria Municipal no valor de R$ 1.3S0.000,00 (um milhão,
trezentos e cinquenta mil reais), no Orçamento vigente:
Unidade: 02.29.00 - Secretaria de Obras, planej. Urbano e Habitação
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451

-

Programa: 0014

-

Ação:1006-

lnfra-Estrutura Urbana

CONSIDERANDO que a portaria no 12.00012021, de 13 de maio de
Juventude o qual publicou um Edital com todas as normas da eleição,
onde foram eleitos os representantes da Sociedade
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CONSIDERANDO que no lnciso ll do Art. 40, prevê a nomeação d" þ€
06 (seis) representantes da Sociedade Civil;
g E,
Civil;

;€
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6ã.

| - NOMEAR no Conselho Municipal da Juventude - CMJ, 06
representantes da Sociedade Civil,

sendo:

R$ 1.350.000,00

Art. 2o O valor do presente Crédito Adicional Suplementar por
Excesso de Arrecâdação, ora autor¡zado no artigo anterior, será
coberlo com recurso proveniente do Convênio celebrado por meio da
Secretaria de Logística e Transporte através do Departamento de
Estradas e Rodagem, relativo ao processo no 014S90/07/DER/201g.
Art. 30 Fica também esta lei autorizada a proceder a inclusão dos
projetos e atividades criados no Plano Plurianual de lnvestimentos
(PPA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
Art. 40 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Prefeitura Municipal de Andradina,

19 de maio de 2021.

NORIVAL NUNES DA SILVA
Secretário Municipal da Fazenda, Planejamento, Gestão Fiscal,
Controladoria e Transparência
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anos completos na data de sua inscrição no processo eleitoral, que ú -ä
sejam dirigentes de entidades do terceiro setor ligadas à questao da
I f
juventude, atuantes nas áreas de educação, trabalho, emprego Z 4
" E
geração de renda, movimento estudantil, esporte elazer, qualiOaOe
ã
de vida, saúde, meio ambiente, diversidade religiosa, deficiência
Èt
mobilidade reduzida, relações raciais e étnicas, gênero e diversidade" õ
z- t@
sexual ou cultura:
Þã
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- Titular: Daniel Santos Benhossi
gS
- Suplente: Leonardo Cagliari de Andrade
Þ g_
- Titular: Thiago Matheus Bento Rocha
€
- Suplente: Maria Fernanda Teixeira Barbosa
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Silva
Lima

Prefeito Municipal
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a) 03 (três) membros eleitos nos termos do Decreto n 7 .1g612021, de
30 de abril de2021,com idade entre 1B (dezoito) e 29 (vinte e noue¡

- T¡tular: Fernando Henrique da
- Suplente: Thiago Marinho de

MARIO CELSO LOPES

è ö

2021, nomeou a Comissão Eleitoral no Conselho Municipal O" õ
E

RESOLVE

Ficha: 4.4.90.51 - Obras e lnstalações
Fonte: 02 - Estadual
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b) 03 (três) membros eleitos nos termos do Decreto no 7.18612021,de .: €
30 de abril de 2021, com idade entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove¡
!,ft
anos completos na data de sua inscrição no processo eleitoral,
! I
representantes de movimentos ou organizações da juventude: qÈ
õ>
- Titular: Pablo Ferraiolo Cafeo
€g
- Suplente: Letícia da Silva Garcia
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