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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BRASILÂNDIA-MS  
 

REQUERIMENTO Nº 216/2021     
                                                                                                                                                                                                                                                          
  Os Ver. Edson Pereira Costa e José Quintino de Souza, exercendo seus 
mandatos na Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no 
uso de suas atribuições legais, e em especial o Artigo 181, do Regimento Interno 
desta Casa de Leis, requerem o que segue: 
    
  Considerando a preocupação desta Casa Legislativa em atender os anseios 
de nossa população;  
 
  Considerando que se encontra em tramitação nesta Casa Legislativa o 
Projeto de Lei n. 24/2021, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar 
recursos financeiros às entidades que menciona; 
 
  Considerando que no seu Art. 2º, incisos I e II, o projeto contempla as 
Associações Recreativa Master e União com a quantia de até R$ 7.000,00 (sete mil 
reais) para realização do campeonato de Másters e para realização do Campeonato 
Municipal de Futebol Society do Município de Brasilândia;  
 
  Considerando que ambos os campeonatos tem duração em média de 15 
dias, dispendendo recursos e pessoal para sua organização. 
 
  Considerando que estes campeonatos movimente uma grande quantidade 
de pessoas incluindo público presente e atletas, além que aquecer o comercio local;   
 
  Considerando que os recursos ora apresentados têm se mostrado 
insuficientes, havendo a necessidade de que sejam aumentados.  
 
  Diante do exposto, requerem o que segue:  
 
 REQUER- SE, a V.Exª., após aprovação do douto plenário desta Casa de 
Leis, em conformidade com o Parágrafo 1º do Artigo 185 de Regimento Interno 
dessa Câmara Municipal, o encaminhamento deste ao Poder Executivo, para que 
estude a possibilidade de aumentar para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada, 
os repasses para a Associação Recreativa Máster para realização do 
campeonato Másters e para a Associação Recreativa União para realização do 
Campeonato Municipal de Futebol Society .  
 

Termos em que, 
P. Deferimento . 
Sala das Sessões,  
Brasilândia-MS;  04 de outubro de 2021 

 
 

Edson Pereira Costa   José Quintino de Souza  
        Vereador         Vereador 


