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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Stade de Sao Paulo

REQUERIMENTO Nº 6666/2021

EMENTA: REQUER MOÇÃO DE CONGRATULAÇÓES E

APLAUSOS PELOS 37 ANOS DA ESTAÇÃO
ECOLÓGICA EM RIBEIRÃO PRETO (CONHECIDA
COMO MATA DE SANTA TEREZA).
COMEMORADOS ONTEM DIA 13 DE SETEMBRO
DE 2021. CONFORME ESPECIFICA.

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à conãideração dª Caia o seguinte:
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cuwdo o pIenánc desta Casa, que Seja conagnadc em ata dos trabalhos da preseme
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Sala das Sessões. 14 de setembro de 2021,
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