
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPÃO DA CANOA

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº /2018

Vereadora Professora Lavina

Para  que  o  Executivo  Municipal
por meio dos órgãos competente,
informe  sobre  a  realização  da
Feira do Livro, que já tornou-se
um  evento  essencial  em  nossa
cidade,  realizado  todos  os  anos
no  Municipio  de  Capão  da
Canoa.

         Requer-se na forma do Inciso XI do art. 34 da Lei Orgânica, após os trâmites
regimentais, que seja enviada cópia da presente proposição ao Poder Executivo, para
que disponibilize as informações solicitadas.

Capão da Canoa, 23 de agosto de 2018

Vereador Professora Lavina
PDT
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Este pedido tem como objetivo buscar informações sobre a Feira do Livro, 
que é realizado todos os anos, no Município de Capão da Canoa. Mais do que um 
espaço de comercialização de livros, a feira se consagra a cada ano no seu papel de 
aproximar leitores e escritores para a construção da cidadania.  Um evento único, que 
orgulha a todos.

Solicito que informe sobre o local e horário que acontecerá a Feira, juntamento 
com o Conograma da mesma. Gostaria de saber se as datas da realização da Feira 
do Livro, no Município de Capão da Canoa, permaneceram as mesmas que constam 
no Calendário de Eventos de 2018, que foi enviado pelo Executivo Municipal. Se 
ouve alguma alteração na programação da Feira do Livro, solicito que informe os 
motivos. 

Levando em conta o interesse público e cultural, essas respostas se fazem 
necessárias, para assim,informar-mos  melhor as pessoas que nos procuram,  
querendo saber sobre a realização da Feira do Livro em nosso Município. 

Diante do exposto, requer ao plenário que aprecie e aprove nos termos 
regimentais.
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