
!   Senhor presidente,

Estado do Pará
CÂMAFU MUNICIPAL DE SANTA BÁRBAFU DO PARÁ

"0 PODER DO POVO A SERVIÇO DO CIDADÃO"
-_-_-_----------------.-------------_-------------

!   Senhores Vereadores e
!   Senhoras vereadoras.
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JUSTIFICATIVA

Considerando  a  grata  satisfação  desta  Vereadora  e  atendendo  ao  pedído  da  comuridade,

solícíto  o  Serviço  de  Ampliação  e Refoma do  Centro  Cultural  Localizado  na  Sede  do Munícípjo,

entretanto   além   das   intervenções   necessárias   para   uma   amplíação,   peço   que   seja   feito   un

levantamento para melhor atender e fomecer essa refoma, pois precisam de Climati2ação, Poltronas,

1   e palco com coilinas.
I

Suge à necessidade desta solicitação para melhoramento do  Centro Cultual,  sob  inúmeros

pontos de vista tem o princípal objetivo de incentivar     e divulgar a produção artística e cultural do

município e  também é  um espaço  de  lazer comuritário,  pois  nos  fomece possibilidade de atrativos

!    turísticos.

Considerando o elevado alcance social desta reivíndicação, solicíto ao Poder Executívo

Munícipal que viabilize o encaminhamento, com sentído de melhorar a qualidade de vida da

í   P°Pulação.
Diante do exposto, solicíto aos nobres pares, aprovação do requerido.

Estas são as razões que requeiro o seguinte:

REQUERIMENTO N° 020/i9

Requeiro  na forma  da  Lei  depois de cumpridas as formalidades  Regimentais  Deste

Poder  Legislativo.  A  Vereadora  que  este  subscreve  requer  que,  após  dado  ciência  ao  soberano

Plenário,   seja  encaminhado  EXPEDn3NTE  INDICATÓRIO  ao  Excelentíssímo   Senhor  Prefeito

Municipal NILSON FERREIRA DOS SANTOS, mostnando a necessidade de Viabilizar a solicítação

para  0  Serviço  de  Ampliação  e  Reforma  do  Centro  Cultural  com  Climatização,  Poltronas  e

!   Palco com cortinas.

!     Recebi,em

"Plenário Femando Conceição da Sílva", 03 de Dezembro de 2019.
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