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Requerente: vereadores FABRIC|O MAZOTTT e RODARTE DOS ANJOS
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina

Assunto: Requerer se há possibilidade de reformar a escola E.M.E.l paulo Freire do
Assentamento Timboré. Reformas estas como a manutenção na pintura, troca de portas,
colocação de pisos, instalação de ar condicionado para dar um pouco de conforto para ás
crianças etc.

JUSTIFICATIVA

O vereador FABRICIO MAZOTTI e RODARTE DOS ANJOS, foram procurados por
assentados que informaram sobre a necessidade da reforma da escola do assentamento
Timboré, essa reforma se faz necessária para acomodar e dar conforto e qualidade de ensino
melhor para crianças, está precisando colocar piso no chão, pintar ás paredes, colocar um ar
condicionado devido o calor que está muito forte na nossa região e na época de
primavera/verão ficará mais quente.
Do exposto, o vereador FABRICIO MAZOTTI e RODARTE DA SltA DOS ANJOS, no uso de suas
atribuições legais, REQUEREM, com fundamento no art, r4z, s 3e, X, do Regimento lnterno,
seja oficiado à Sua Excelência Sr. Prefeito Municipal de Andradina, para que informe a este
Legislativo, através dos setores competentes da Administração Municipal, com relação a há
possibilidade de reformar a escola E.M.E.l Paulo Freire do Assentamento Timboré. Reformas
estas como a manutenção na pintura, troca de portas, colocação de pisos, instalação de ar
condicionado para dar um pouco de conforto para ás crianças etc.

Sala das Sessões

"Ver. ManoelTeixeira de Freitas"
Andradina, SP, 23 de
e 2O2I

FABRICIO ENRIQUE MAZOTTI
- Vereador (PODE) -

DAR

DA SIL

DOS ANJOS

- Vereador (PDT) -

!Ð)iPÌiilrlEI{TE
a
Sul;¡ das Sessões

I

FllûT0CÛr,(i i'l"

Secre
SECRi:'iriiìl¡,

þr'

loL c,

