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REQUERIMENTO Nº 65/2022 

 

ASSUNTO: SOLICITA INFORMAÇÕES  

 

REQUERIMENTO: NEUZA RIBEIRO 

 

REQUERIDO: Executivo Municipal 

 

Pelo presente e na forma regimental REQUEIRO, ouvido o D. 

Plenário, seja Oficiado o Exmo. Sr. Prefeito Municipal e a quem 

lhe for responsável, no sentido de Fornecer a esta AUGUSTA CASA 

DE LEIS Informações sobre cadastro de artesãos do município de 

Rubineia diante a divulgação de Exposição dos Artesãos de 

Rubineia 

 

Ressaltando que foi divulgado (redes sociais da prefeitura 

Municipal de Rubineia- 15/06/2022) sobre a primeira exposição 

da Feira dos Artesãos de Rubineia, desconsiderando todas as 

outras existentes no município bem como todos os artesãos que 

fizeram e fazem parte da história cultural do mesmo.  

 

   
 

1- Encaminhar copia da divulgação e chamamento para cadastro 
de todos os artesãos do município. 
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2- Qual a quantidade de artesãos existentes no município? 

Encaminhar lista com nomes e a especialidade de cada 

artesão cadastrado. 

 

 

3-Foi realizado reunião com todos os Artesãos do município, 

para convida-los a participar do Evento mencionado 

(participação dos Artesãos de Rubineia, no dia 9 de julho no 

Encontro Regional dos Artesãos no Parque Ecoturístico da 

Areia Branca em Três Fronteiras)?  

 

4-Quantos e quais os artistas se cadastraram para participar 

desse evento, no ato da reunião? 

 

 

 

Solicito que sejam encaminhados a esta Casa de Leis em anexo a 

resposta do Referido Requerimento, FOTOS datadas das reuniões 

com artesãos e Atas assinadas pelos artesãos participantes das 

reuniões. 

 

 

Justificativa: Tal solicitação está inserida na 

missão precípua do Vereador, demandando o conhecimento por esta 

Casa de Leis do ora solicitado, justificando-se o presente 

Requerimento na ação primordial do Legislativo: FISCALIZAR. 

 

 

 

Sala das Sessões José Luiz Correia  

20 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Neuza Ribeiro  

Vereadora  


