CAMARA MUNICIP AL DE ANDRADINA
Estado de Säo Paulo
Rua Dr. Orensy Rodrigues da Silva, ne 553, Centro - CEP 16.901-003 Fone/Fax (01B) 3Z02.3OOO

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

Çaíinete [o aerea[or t49[øne giftvø [os Anjos

AO EXMO. SENHOR HELTON RODRIGO PRANDO - DD. PRESIDENTE DA
cÂMARA MUNtctpAL DE ANDRADTNA, sp
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Sala Cas

Requerente: Rodarte Silva dos Anjos
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina
Assunto: lnstalação de Vestiários Esportivos nos Projetos de Assentamento
Belo Monte e Timboré,
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Essa solicitaçäo atende os anseios de moradores e jogadores, que

se sente constrangidos ao receberem os visitantes por näo ter local adequado
para a troca dos uniformes. Oferecer conforto e segurança aos esportistas se faz
necessário uma vez que o campo de futebol é o único local de entretenimento e
lazer das referidas comunidades

Tendo em vista os inúmeros benefícios disponibilizados através do
esporte, solicito do executivo que através da Secretaria competente venha
interceder pela referida comunidade na construçäo

dos vestiários, o qual trará

as mesmas uma satisfaçäo no que se relaciona a esporte elazer, haja visto que
o esporte é hoje uma das formas mais eficazes da sociedade para retirar o
jovem dos caminhos da marginalidade.

Do exposto, o vEREADOR RODARTE srLVA Dos ANJos, no
uso de suas atribuiçöes legais, vem REeUERER, na forma do Regimento
lnterno, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal para que este informe a esta

casa de Leis, da possibilidade de determinar, junto ao seu Departamento
competente, providências que se fizerem necessárias para a execução dos
Serviços de Gonstrução de Vestiários nos Projetos de Assentamentos Beto
Monte e Timboré.
Sala das Sessöes
Ver. Manoel Teixeira de Freitas
Andradina, SP,

de 2021
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