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REQUERIMENTO

Requerente: vereador JONILCIO AVELINO DA SILVA
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina
Assunto: Estudos e planejamento para que seja feita a reforma do C.S.U- Centro Social Urbano.

JUSTIFICATIVA

O vereador JONILCIO AVELINO DA SILVA (PROFESSOR CARECA) esteve em visita ao
bairro Vila Mineira e, em contato com diversos moradores, ouviu reclamações sobre a situação
do Centro Social Urbano, onde foram colocados vários pontos em que os moradores gostariam
que fossem melhorados, o local não está tendo nenhuma atividade física, em virtude da falta de
manutenção dos equipamentos. Sendo que a emenda já foi indica pelo vereador no LOA 2022 no
valor de RS 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais) para manutenção dos equipamentos
esportivos, piscina (motor), banheiros, aquisição para um caixa de som para pessoal da
hidroginástica e outras modalidades), pintura e outras reformas estruturais.
Considerando que existe a reserva orçamentária já alocada para o ano de 2022, o
desenvolvimento das melhoras do C.S.U se torna um objetivo claro e específico dessa
administração.
Considerando que os munícipes sabem da disponibilidade do recurso e acompanham o
trabalho deste vereador, é de extrema importância o início das obras, pois as pessoas daquela
região esperam ansiosamente para desenvolver suas atividades esportivas e lúdicas.

Outro ponto, além desse recurso de RS 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais)
também realoquei a quantia de RS 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) para aquisição
de materiais de consumo para realização das atividades esportivas, dando respaldo para que o
esporte possa ter condições de promover suas atividades junto as pessoas, contemplando o
projeto do C.S.U.
Assim, cabendo ao vereador exercer a fiscalização da Administração Municipal, é que o
vereador JONILC¡O AVELINO DA SILVA pretende buscar informações e esclarecimentos do Poder
Executivo a respeito do assunto.

Do exposto, o vereador JONILCIO AVELINO DA SILVA, no uso de suas atribuições legais,
no art. t42, 5 3e, X, do Regimento lnterno, seja oficiado à Sua
Excelência Sr. Prefeito Municipal de Andradina, para que informe a este Legislativo, requer
informações sobre a reforma do C.S.U- Centro Social Urbano.
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Quando pretende iniciar as reformas e projetos?
b) Qual é o objetivo da administração municipalcom o C.S.U para 2022?
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Sala das Sessões

"Ver. ManoelTeixeira de Freitas".
Andradina, SP,07 de Fevereiro de 2021.
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