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REqUER¡DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANDRAD¡NA

I

ASSUNTO: Vereador Hernani da Bahia vem solicita do executivo municipal estudos e
planejamentos para realização de obras de recuperação e revitalização do horto educacional
( antigo bosque municipal ), gue á muito tempo se encontra abandonado sem nenhuma
atividade educacional para os alunos da rede ensino municipal.

Considerando que o vereador Hernani da Bahia vem requerer do
poder executivo providencias no sentido de se fazer estudo para que o antigo bosque, hoje
horto Educacional municipal sirva para acolher os alunos para palestras e atividades
voltadas para preserva a natureza, além servir para que os munícipes tenham um lugar a
mais para uma hora de lazer, ate mesmo para fazerem caminhadas e exercícios físicos e a
pais e
necessidades de se fazer a revitalização dessa área garantindo mais segurança aos
alunos de nosso munícipio.

Ante o exposto, o vereador HERNANI DA BAHIA, no uso de suas
atribuições e prerrogativas legais, vem REQUERER, na forma do Regimento lnterno, após
ouvido o Douto e Soberano Plenário, seja oficiado ao Exmo. Sr. prefeito municipal,
solicitando do ilustre chefe do Poder Executivo de Andradina que se digne informar a esta
Casa de Leis, através do competente setor da municipalidade, com relação se á algum
projeto para que o antigo bosque municipal:

A- Torne se atrativo

para os alunos da rede de ensino municipal.

,

para que os munícipes possam ter um local a mais de lazer, se
exercitar com caminhada e outras atividades.
B

conforme segue:
a) Foram realizados estudos? Qual a conclusão?

b) Há recursos em orçamento? Qual a fonte?
c) Foi incluído no cronograma de obras? Qual a previsão para execução?

Sala das Sessöes

"Ver. ManoelTeixeira de Freitas"
Andradina, 5P,27 de Setembro de 2021.
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