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Requerente: vereador Hernani da Bahia 'j
Requerido Prefeio Municioal de Andradina
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Assunto: O Vereador através da indicação de numero L43l2L solicitou ao
executivo estudos e planejamento para ¡mplantação de playgrounds, praça de
exercícios múltiplos, construção de calçada na rua Realino Gouveia ( antiga
Finlandia) nas proximidade do numero 565 próximo a caixa da Agua, ate
momento não recebemos uma resposta plausÍvel, a pedidos dos moradores dos
bairros Otavio Minholi, Jardim Europa esperamos que o poder executivo proceda
essas melhorias.
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Esta propositura busca satisfazer aos pedidos de moradores
que procuraram por este vereador relatando que esse lugar próximo a caixa da
agua esta abandonado, que poderia seruir de uma área recreativa para jovens e
crianças moradoras do Otavio Minholi, bairros adjacentes com construção de
playgrounds, praça de exercícios, calçamento.

O

vereador HERNANI

DA BAHIA, no uso de suas

atribuições e prerrogativas legais, vem Requerer, na forma do Regimento
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 proceder construção e
Playground/academia ao ar livre, bem como construção de calçada nas
proximidade da caixa da agua no bairro otavio Minholi, conforme segue:

do

A

Recuso no orçamento

B Qual o prazo para inicio das obras.

Sala das Sessões
Ver. Manoel Teixeira de Freitas

Andradina,25 de Outubro de 202L.
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Requerente: vereador Hernani da Bahia
Requerido Prefeito Municipal de Andradina
Vereador vem solicitar ao executivo que proceda estudos

e planejamento

para
implantação de playgrounds, praça de exercícios múltiplos, construção de
calçada na rua Realino Gouveia (antiga Finlandia) nas proximidade do numero
565 próximo a caixa da Agua.

O

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

atribuições e
Interno, seja oficiado árfxma Senhor prefeito municipal, solicitando do Chefe
do Executivo de Andradina que se digne determinar ao competente setor da
municipalidade que efetue proceder construção e Playground/academia ao ar
livre, bem como construção de calçada nas proximidade da caixa da agua no
Otavio Minholi

Justificativa
Esta indicação busca satisfazer aos pedidos de moradores
que procuraram por este vereador relatando que esse lugar próximo a caixa da
agua esta abandonado, que poderia servir de uma área recreativa para jovens e
crianças moradoras do Otavio Minholi, bairros adjacentes com construção de
playgrounds, praça de exercícios, calçamento,
Sala das Sessões
Ver. Manoel Teixeira de Freitas

Andradina,0T de Junho de
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