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REQUERIMENTO Nº 019/2018
Exmo. Sr. Presidente da Câmara de 
Vereadores de Arvorezinha - RS



JAIME TALIETTI BORSATTO, TIAGO SANTIN FORNARI, MARISA PARISOTTO, SUELI LODI, DANIEL LIMA, vereadores, com assento no Legislativo Municipal de Arvorezinha, no uso das atribuições legais, vem expor e requerer o que segue:

A comunidade de linha São Lourenço, está a muitos anos trabalhando em busca de obter um ginásio de esportes para toda a comunidade.
A comunidade de São Lourenço realizou com a Administração Municipal um CONTRATO DE CONCESSÃO REAL DE DIREITOS DE USO com número 02/2014, para o prazo de 20 (vinte) anos.
Considerando que a primeira etapa da construção deste ginásio foi realizado no ano de 2015.
Os Vereadores que subscrevem requerem seja oficiado ao Poder Executivo Municipal para que elabore Projeto de Lei e envie ao Poder Legislativo,  para que seja repassado do orçamento do Legislativo o valor montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e que o Poder Executivo Municipal invista o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), perfazendo um total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Assim com o montante do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) objetivando investimento à conclusão do ginásio de esporte da comunidade de linha São Lourenço – Arvorezinha - RS. 

Arvorezinha, 24 de maio de 2018.

JAIME TALIETTI BORSATTO                       TIAGO SANTIN FORNARI 
Vereador				Vereador

     
MARISA PARISOTTO                                   SUELI LODI GIORDANI
Vereadora 				Vereadora
 

DANIEL BORGES DE LIMA 
Vereador


