AO EXMO. SENHOR HELTON RODRIGO PRANDO - DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ANDRADINA, SP
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REqUERIMENTO

Requerente: vereadores; PROFESSOR LUZIMAR (PSB), RODARTE DOS ANJOS (PDT)
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina
Assunto: informar se há projetos, estudo ou planejamento para a implantação de uma área de
esportes no Bairro Pereira Jordão, incluindo campo de futebol, campo de areia, praça com
calçamento interno, arborização, jardinagem, iluminação, instalação de bancos e academia
ao ar livre.

JUSTIFICATIVA

Considerando que os vereadores; PROFESSOR LUZIMAR e RODARTE DOS ANJOS,
foram procurados por moradores do Bairro Pereira Jordão, e estes munícipes, entre outros
assuntos, apontaram a ausência de investimentos, nas últimas administrações, em ações e
projeto de urbanização da área institucional do loteamento reservada para implantação de
praça pública, e área de esportes;

Considerando, ainda, após longos anos de espera por investimentos e melhorias no
bairro, é desejo de todos moradores em um lugar de cultura e esporte;

Considerando que é essencial para as comunidades do bairro a disponibilidade de
áreas sociais como as praças públicas e áreas para campos, devido ao ganho de qualidade de
vida, melhoria do aspecto urbanístico, qualidade ambiental e valorização do entorno, bem
como pelo espaço para eventos e convivência social;

Considerando, finalmente, que a comunidade local sente-se desprestigiada em vista
do baixo retorno de seus impostos em investimentos da Administração Municipal nesse bairro
residencial populoso e em desenvolvimento.
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Em vista de tais circunstâncias, e cabendo ao vereadores acompanhar e fiscalizar os
atos da Administração Municipal, para avaliar sua adequação aos princípios administrativos e
ao interesse público, é que os vereadores PROFESSOR LUZIMAR (PSB) E RODARTE DOS ANJOS
(PDT), pretende obter informações e esclarecimentos a respeito do assunto.

Do exposto, os vereadores

PROFESSOR LUZIMAR

e

RODARTE DOS ANJOS com
fundamento no art. 142,9 3e, X, do Regimento lnterno, REQUER seja oficiado à Sua Excelência
Prefeito Municipal Sr. Mario Celso Lopes, para que informe, através dos setores competentes
da Administração Municipal, com relação à implantação de uma área de esportes no Bairro
Pereira Jordão, incluindo campo de futebol, campo de areia, praça com calçamento interno,
arborização, jardinagem, iluminação, instalação de bancos e academia ao ar livre., conforme
segue:
1. Há projeto, estudos e ou planejamento visando à implantação de uma área de
esportes no Bairro Pereira Jordão, incluindo campo de futebol, campo de areia, praça com
calçamento interno, arborização, jardinagem, iluminação, instalação de bancos e academia
ao ar livre, entre outras ações?

2.Em caso positivo, esclarecer e detalhar a situação do projeto e as ações previstas,
bem como a viabilidade orçamentária/fonte de recursos, forma de execução pretendida (direta
ou indireta, e, se indireta, a situação do procedimento de contratação de empresa), previsão
para início e prazo para conclusão das obras;

3. Em caso negativo, pede-se estudos e providências, com prioridade.

Sala das Sessões

"Ver, ManoelTeixeira de Freitas"
Andradina, SP, 20 de Setembro de 202L

LUZIMAR
- Vereador (PSB) -

s
- Vereador (PDT)-

