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Assunto: Vereador Hernani foi autor de varias proposituras uma delas de

números L87l2l solicitando ao executivo-providencias no sentido de proceder,
construção de guia de sarjetas e pavimentação asfáltica nas ruas Silvia Jardim
entre rua Pereira Barreto , Avenida Presidente Vargas e bem como na. Avenida
Presidente Vargas entre rua latarare e Silvia Jardim no Bairro Feltrim, ate o
o senhor Wagner, outros
momento nada foi feito, atendendo novamente
moradores voltamos a solicitar melhorias na infraestrutura nessa localidade
acima citada por esse vereador.

os

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

O

atribuições e
Interno, seja oficiado áo Exmo. Senhor prefeito municipal, solicitando do Chefe
do Executivo de Andradina que se digne determinar ao competente setor da
municipalidade que efetue obras de infraestrutura na ruas Silvia Jardim entre
rua rua Pereira Barreto, Presidente Vargas e bem como na rua
Presidente Vargas entre rua Iatrare e Silvia Jardim, obras como
construção de guia de sarjetas, pavimentação asfáltica nessas ruas que
ainda não são dotadas desses benefícios. No bairro Feutrim,

Justificativa
Esta indicação busca satisfazer á solicitação do senhor
Wagner e outros moradores que procuraram por este vereador relatando a
péssimas condições dessas ruas acima descritos sem infraestrutura, dificultando
o transito de pedestre e veículos, afim de garantir aos moradores uma qualidade
de vida é que estamos solicitando essas melhorias junto ao executivo municipal,
conforme segue:

A) A recurso no orçamento para essas obras.
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B) Qual prazo, o inicio, termino das obras.
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C) Essa localidade acima esta localizada na área Rural, caso
sim (a) possibilidade de estudos e planejamento para
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legalização para área Urbana.
Sala das Sessões
Ver. Manoel Teixeira de Freitas
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Requerido Prefeito Municipal de Andradina
Assunto: Vereador vem através dessa indicação solicita ao executivo
providencias no sentido de proceder construção de rede de esgoto, constr ução
de guia de sarjetas e pavimentação asfáltica nas ruas Silvia Jardim entre rua
Pereira Barreto , Avenida Presidente Vargas e bem como na Avenida Presidente
Vargas entre rua ltararé e Silvia Jardim no Bairro Feltrim.

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

O

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 obras de infraestrutura na ruas Silvia Jardim entre
rua rua Pereira Barreto, Presidente Vargas bem como na rua
Presidente Vargas entre rua ltararé e Silvia Jardim' obras como

e

construção

de guia de sarjetas, pavimentação asfáltica e

outros

benefícios nas ruas acima descritas no bairro Feutrim.

Justificativa
Esta indicação busca satisfazer á solicitação do senhor
Wagner e outros moradores que procuraram por este vereador relatando a
péssimas condições dessas ruas acima descritos sem infraestrutura, SENDO QUE
SEUS MORADORES CONtrueUe¡4 com os pagamentos de impostos e tributos
municipais, assim sendo gostariam que o poder executivo procedesse obras de
melhorias na infraestrutura garantindo assim um ganho em qualidade de vida
aos moradores dessa localidade.

Sala das Sessões
Ver. Manoel Teixeira de Freitas

de 2021.
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