CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

LEGISLATIVO FORTE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Oficio n°262/2017

Cruz das Almas, 16 de maio de 2017.
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Líder do Bloco de Minoria/Líder do Governo
Ilmo. Vereador Valtércio de Azevedo Cerqueira Filho
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Considerando que no dia d
esmo - .20,17 a protocolado na Secretaria desta
Câmara Legislativa o pedido/ _:Rear da--M a Diretora de Primeira Secretária,
devidamente lido na sessãepraia da mesma data, * ado até então pela Vereadora
Maria José Cedraz Silva de üliveir—ar
1
X
Considerando a existência d um processo judicial n modalidade de Mandado de
Segurança, tombado nesta t omal-ca de Cruz dad AlmYs na ara da Fazenda Pública, sob o
n° 8000303-45.2017.8.05.0
pasohjetivo e amc.up
or parte de um dos membros do
Bloco Partidário composto pelo PT, PP, PC do B, PTB e PSD do Cargo de Primeiro
Secretário na Mesa Diretorà desta casa de leis.
Vimos, atrIvés do presente, solicitarRie Vossa Senh na a condição de Líder do Governo
em alinhamento co
seu
poYolit4 e com. o LJkler d : anc• *a de Minoria Sr. Osvaldb
da Paz, indique um n e, ente o ,jV eriadores eleito ique !empe - esse Bloco para compor a
Mesa Diretora da Carnarar-Munpal de Cruz das I s, Eiere n 2017-2018 na função de
Primeiro Secretários em r:oefla enik.cia acinaan
adacom se intuito de atender mais
uma vez ao critério $a •roliorcionalidadejem assim o objeróMetquestionamento suscitado
no Mandado de Segur
,
Atenciosamente,

Presidente da Cá

eiro
cipal de Cruz das Almas
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