
 

REQUERIMENTO  N.º002/2016 
 

 

 

 

 

 

    AGNALDO RODRIGUES DA SILVA, vereador 
com assento nesta Colenda Câmara Municipal, exercendo a Presidência no 
exercício de 2016 vem, com o devido respeito, expor e requerer, depois de 
ouvir o douto plenário seja oficiado ao Executivo requerendo o seguinte:-   
 
    Conforme é notório, a municipalidade recebeu 
recursos financeiros provenientes do Governo do Estado de São Paulo, 
através da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, 
destinados à execução de obras de reforma, ampliação, iluminação do Velório 
e Cemitério Municipal no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil 
reais); 

 

     Considerando, que por ocasião das obras de reforma 
e ampliação do velório público municipal, foram retirados os letreiros 
contendo a identificação daquele próprio municipal; 
 
    Considerando, que o nome da senhora que foi 
inserido no referido imóvel público, se deu em razão da extinta cidadã ter aqui 
residido no município, onde seus familiares encontram-se radicados até os 
dias de hoje e ter sido exemplo de simplicidade e dignidade entre nós 
Meridianense; 
 
    Considerando ainda e finalmente, principalmente 
para prestar informações aos familiares da senhora NEIDE COLAVITI 

RIZATO, que buscam através de nós vereadores que somos seus 
representantes legal, informações a respeito da retirada dos letreiros contendo 
a identificação do Velório Público Municipal é que formulo o presente 
requerimento, que dará suporte a responder indagações justas dos familiares e  
cidadãos deste município, REQUERER seja informado pelo Poder Executivo, 
de forma detalhada o seguinte:- 
 

a) - Qual a razão para o Municipio de Meridiano 
não ter ordenado a restauração dos letreiros do 
Velório Público Municipal? 

b) - Se o Ordenador da Despesa tem previsão para 
equacionar esse assunto?  



c) - Qual as providências que o senhor Prefeito 
Municipal realizou até então a respeito do 
assunto? 

 
 
       Posto isso, aguardando merecer a costumeira 
atenção, requer-se e aguarda-se deferimento.  

 
     Sala das Sessões, Laércio Ribeiro de Novaes, 
 
                                    Em 22 de Fevereiro de 2016.   
 
 
 

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA 

Vereador/Presidente da Câmara 


