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REQUERIMENTO nº16 /2017
 
 
 

 A MESA DIRETORA

regimentais, após ouvido o Douto Plenário, seja oficiado ao senhor Prefeito 

Municipal para que informe a esta Câmara Municipal,  qual o valor das verbas 

destinadas a: 

� Área do esporte e lazer

� Cultura 

                Sabendo que essas áreas competem ao departamento de educaç

gostaríamos que fosse repassado de forma clara quais os valores referentes a essas 

sub áreas. 

           Conto com a colaboração de vossa excelência para que possamos 

garantir o melhor uso dessas verbas para a melhoria das condições dessas áreas.

VEREADOR
 

 

João Batista Lazarini
   1º SECRETÁRIO  
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SANTA MERCEDES 02 DE JUNHO DE 2017.

/2017  

Senhora Presidenta, 
 
 

A MESA DIRETORA, desta Casa de Leis, REQUER

ouvido o Douto Plenário, seja oficiado ao senhor Prefeito 

Municipal para que informe a esta Câmara Municipal,  qual o valor das verbas 

Área do esporte e lazer 

Sabendo que essas áreas competem ao departamento de educaç

gostaríamos que fosse repassado de forma clara quais os valores referentes a essas 

Conto com a colaboração de vossa excelência para que possamos 

garantir o melhor uso dessas verbas para a melhoria das condições dessas áreas.
 

SALA DE SESSÕES 
VEREADOR “JOÃO DE ALMEIDA SILVA”  

 

Rosangela viera da Cunha 
PRESIDENTE 

 
 
 

João Batista Lazarini                    ANGELA PAULA BATISTÃO
2ª SECRETÉRIA
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EQUER nos termos 

ouvido o Douto Plenário, seja oficiado ao senhor Prefeito 

Municipal para que informe a esta Câmara Municipal,  qual o valor das verbas 

Sabendo que essas áreas competem ao departamento de educação, 

gostaríamos que fosse repassado de forma clara quais os valores referentes a essas 

Conto com a colaboração de vossa excelência para que possamos 

garantir o melhor uso dessas verbas para a melhoria das condições dessas áreas. 

 

ANGELA PAULA BATISTÃO 
2ª SECRETÉRIA  


