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REQUERIMENTO

Requerente: vereadores JoNltcto AVEttNo DA sttvA e pRoFESSoR tuztMAR.
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina
Assunto: Requer a possibilidade de determinar estudos junto ao setor competente da
municipalidade para que viabilizem a iluminação e a decoração de natal nos espaços
públicos da cidade, especialmente nas principais praças públicas, (Adélio Sarro e Moura
Andrade).
JUSTIFICATIVA

Os vereadores JONILCIO AVELINO DA SIIVA e PROFESSOR IUZIMAR tem sido
procurados por diversos munícipes que cobram destes representantes sobre a
iluminação e a decoração de natal que já foi realizado pela municipalidade e outras finais
de ano. Os vereadores como cidadãos e representantes públicos também entende que
nesta época do ano, seria interessante a decoração e iluminação dos espaços públicos,
especialmente as principais praças públicas (Adélio Sarro e Moura Andrade), a
possibilidade de estar colocando em cada praça a Casinha de Papai Noel, pois são mais
frequentadas e vistas por boa parte da população.

Assim, cabendo aos vereadores exercer a fiscalização da Administração
Municipal, é que os vereadores JoNlLClo AVEUNo DA sttvA e pRoFESSoR tuztMAR
pretende buscar informações e esclarecimentos do Poder Executivo a respeito do
assunto.
Do exposto, os vereadores JoNlLClo AVEUNo DA sltvA e pRoFESSoR luzlMAR,
no uso de suas atribuições legais, REeuER, com fundamento no art. L42, S 3e, x, do
Regimento lnterno, seja oficiado à Sua Excelência Sr. Prefeito Municipal de Andradina,
para que informe a este Legislativo, requer a possibilidade de determ¡nar estudos junto
ao setor competente da municipalidade para que viabilizem a iluminação e a
decoração de natal nos espaços públicos da cidade, especialmente nas principais
praças públicas, (Adélio Sarro e Moura Andrade).
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