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Oficio N° 364/2.015

Anhembi, 17 de junho de 2015.

Excelentissimo Secretario;

Cumprimentando-o cordialmente valho-me do presente para solicitar ao
excelente Secretario o agendamento do modulo de avaliação I do Programa de
Esporte e Lazer na cidade - PELC, convénio n°774093/2012, núcleo todas as
idades, o modulo contará com O9 pessoas sendo coordenador Técnico,
coordenador pedagógico, 3 agentes socials e 0 interlocutor SICONV da Prefeitura,
1 representante da entidade social e 2 representante do conselho gestor, o local
será em uma das salas do PELC situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, s/n°,
centro, neste municipio. A data proposta é a semana de O6 de JUlho de 2015 ou
na semana seguinte, conforme a disponibllidade dos técnicos do Ministerio.

Certos do que nos cumpri para o momento, agradecemos poder contar com
a sua valiosa atençäo e presteza, no ensejo reitero os protestos de elevada estima
e consideraçäo.

Atenciosamente;
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