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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre a organização de associações de 

bairro, times de futebol e escolas de samba. 

 

 

Senhor Presidente,  

 

  

Considerando que no dia 20 de abril, esta vereadora esteve em 

reunião com o senhor Botossi, Assessor de Assuntos Comunitários da Prefeitura; 

 

Considerando que a reunião foi uma solicitação desta vereadora 

em atendimento a diversas solicitações de munícipes sobre as associações de bairro, seu 

funcionamento e uso dos espaços; 

 

Considerando que na ocasião, o senhor Botossi informou que 

estava organizando uma regulamentação clara sobre direitos e deveres para organizações 

como associações de bairro e times de futebol que tem concessão do uso dos espaços públicos 

e que esta regulamentação estaria pronta no final de 2017; 

 

Considerando que, no dia 27 de novembro de 2017, foi 

elaborado o Requerimento nº 2338/2017 questionando o andamento e prazo da regularização 

e a resposta encaminhada foi que os trabalhos por parte desta pasta foram concluídos, 

conforme a nossa programação, sendo que seguem pendentes os pareceres de outras 

Secretarias envolvidas como SEDIS - Secretaria de Desenvolvimento e lnclusão Social, SEEL 

- Secretaria de Esporte e Lazer e a SNJ - Secretaria de Negócios Jurídicos, após será 

encaminhado para a Chefia do Gabinete. 

 

Assim sendo, é que:  
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REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, 

dispensadas as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

solicitando a V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 

I- Qual o andamento e prazo para conclusão dos pareces 

das secretarias envolvidas: SEDIS - Secretaria de Desenvolvimento e lnclusão Social, 

SEEL - Secretaria de Esporte e Lazer e a SNJ - Secretaria de Negócios Jurídicos? 

     II- Solicita-se cópia da minuta referente ao assunto. 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 05 de Fevereiro de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 

 


