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À 
Presidenta da Câmara Municipal de Rio Novo
Srª Dulcimar Prata Marques
 
O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental e aprovção 
dos demais Edis, seja enviada a solicitação abaixo, à Exmª Prefeita Municipal, Srª 
MariaVirgínia do Nascimento Ferraz;
 
- Sejam tomadas providências em relação à limpeza da q
bairro Cerâmica. 
 
JUSTIFICATIVA: 
"Esta solicitação se faz necessária, uma vez que a referida quadra encontra
muito mato em volta da mesma, tornando o ambiente propício para o aparecimento de 
animais peçonhentos, colocan
 
 
Rio Novo, 18 de Abril de 2013.
 
 
Dionísio Da Dalt Netto-Vereador Proponente
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REQUERIMENTO Nº63/2013 

Presidenta da Câmara Municipal de Rio Novo 
Srª Dulcimar Prata Marques 

O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental e aprovção 
dos demais Edis, seja enviada a solicitação abaixo, à Exmª Prefeita Municipal, Srª 
MariaVirgínia do Nascimento Ferraz; 

Sejam tomadas providências em relação à limpeza da quadra esportiva localizada no 

"Esta solicitação se faz necessária, uma vez que a referida quadra encontra
muito mato em volta da mesma, tornando o ambiente propício para o aparecimento de 
animais peçonhentos, colocando em risco todas as pessoas que fazem uso da mesma."

Rio Novo, 18 de Abril de 2013. 
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O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental e aprovção 
dos demais Edis, seja enviada a solicitação abaixo, à Exmª Prefeita Municipal, Srª 

uadra esportiva localizada no 

"Esta solicitação se faz necessária, uma vez que a referida quadra encontra-se com 
muito mato em volta da mesma, tornando o ambiente propício para o aparecimento de 

do em risco todas as pessoas que fazem uso da mesma." 


