AO EXMO. SENHOR- DD. HELTON RODRIGO PRANDO.PRESIDENTE DA
cÂunnn MUNIcTPAL DE ANDRADTNA/SP
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Requerimento:
Reouerente: vereador Hernani da Bahia
Requerido Prefeito Municipal de Andradina. {
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Assunto: Vereador através da indicação de numero 2L4l2L solicitou ao
executivo -providencias no sent¡do de proceder reparos ou ( recapeamento) na
Avenida Barão do Rio Branco entre rua 7 de Setembro, Guiomar Soares, bem
construção de lajotas Sextavada na confluência da Avenida Barão do rlo Branco,
11 de Julho no bairro Passarelli, mas ate momento nada foi feito, gostaríamos
de que o executivo efetuasse as obras necessária para garantindo uma melhor
qualidade de vida aos munícipes.

Justificativa
Esta indicação busca satisfazer á solicitação dos senhores
moradores que procuraram por este vereador relatando as péssimas condições
dessas ruas acima descritas sem infraestrutura, SENDO QUE SEUS MORADORES
CONTRIBUEM com os pagamentos de impostos e tributos municipais, assim
sendo gostariam que o poder executivo procedesse obras de melhorias na
camada asfáltica, bem como construção de lajotas Sextavadas, conforme
solicitação acima descrita por esse vereador.

O

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

atribuições e
Interno, seja oficiado ao Exmo. Senhor prefeito municipal, DR Mario Celso Lopes,
solicitando
Chefe do Executivo de Andradina que se digne determinar ao
competente setor da municipalidade que efetue obras de reparos (
recapeamento) na camada asfáltica, construção de Latos Sextavadas na rua
Acima citada por esse vereador, conforme segue:

do

A- Recurso em orçamento.
B - Qual o prazo para efetuar as obras.
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Sala das Sessões
Ver. Manoel Teixeira de Freitas
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Andradina , 25 de Outubro de 202L.
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Assunto: vereador vem através dessa indicação
solicita ao executivo
providencias no sentido de proceder
iðåãp"umento)
na Avenida Barão
1.pri* f
do Rio Branco entre rua 7 àe setembro,
Guiòrãi sourus, bem construção de
lajotas sextavada
bairro Passarelli.

na confluência da eveni¿ã aáiaä do rio Branco,

1t

de Julho no

O

VCTCAdOT HERNANI DA BAHIA,
NO USO dC SUAS
atribuições e prerrogativrs regais, vem
rNDrcAR, na rôrmã do Regimento
Interno, seja oficiado ao exmo.-ieírroi preiJtã-ñun¡c¡pal,
solicitando do chefe
do Executivo de Andradina qr. t" d¡gne
determ¡nar ao competente setor da
municipalidade que efetue öbras ourupãiòr
na camada
asfáltica, construção de Latos sãxtavadas
nã rua Atima citada por esse vereador.
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dessas ruas acima descritas sem
infra"rt*triu,'sìruoo euE 5EUS M9RAD'RES
CoNTRIBUEM com os pagamentos
¿e ¡mposioi-u tribùtos municipais, assim
sendo gostariam q.ue o
foder executivo procedesse
-rujotu, obras de melhorias na
camada asfáltica, bem como construção
ã.
sextavadas, conforme
solicitação acima descrita pol,
vereador.
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Sala das Sessões
Ver. Manoel Teixeira de Freitas

Andradina,20 de Setembro de 202t.
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