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REQUERIMENTO N.º 03/2021 

 
 

 
 

Do Vereador Charles Lustosa dos Passos 

Ao Plenário da Câmara Municipal de Santa Terezinha 

 

 
 
  REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário e cumpridas às 

formalidades regimentais, que seja analisado a possibilidade da criação de 

uma comitiva de Vereadores e servidores desta casa para que participem do 

Encontro Nacional de Legisladores Municipais, organizado e realizado 

pela UVB – União dos Vereadores do Brasil, a ser realizado nos dias 23 a 

26 de fevereiro deste ano em Brasília – DF com fim de aprimorar os 

conhecimentos técnicos sobre o Poder Legislativo e, principalmente lutar 

pela destinação de emendas parlamentares para nossa cidade. 

   

J U S T I F I C A T I V A 

 

Trata-se de um evento já consolidado na agenda nacional dos Poderes 

Legislativos municipais realizado pela UVB e com a participação de 

palestrantes renomados, conforme se verifica do site 

https://uvbbrasil.com.br/2015/?p=21188  

Além de profundo aprendizado na mateira, a comitiva teria a 

oportunidade de dialogar com parlamentares representantes do povo e dos 

estados para trazer para o nosso estado e nossa cidade recursos oriundos de 

emendas dos Deputados e Senadores visando aplicação em itens essenciais 

para a melhoria das condições para o nosso povo.  

Tal pedido visa fazer cumprir a função fiscalizadora do Vereador, 

assegurado pelo Regimento Interno desta Casa de Leis e pela Lei Orgânica 

Municipal, tendo em vista que é de suma importância para dar 
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conhecimento a este Poder Legislativo e a população em geral sobre o 

referido assunto.  

Contando com a APROVAÇÃO dos Nobres Pares. 

 

Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2021. 

 

 

Charles Lustosa dos Passos 
VEREADOR – PODEMOS 
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