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Ofício n° 33/2015 1
Igarapé, 12 de junho de 2015.
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De: Secretaria Municipal de Esportes,Lazer,Cultura e Turismo.
Para: Ricardo Garcia Capellì - Secretário Nacional de Esporte,Lazer e Turismo _
Assunto: Retificação do oficio n° 30/2015 de 03 de junho de 2015, referente ao

Agendamento do Módulo de Avaliação II.

Senhor Secretário,
De acordo com as Diretrizes do Edital 2012, no que se refere ao

Convênio n° 776062/12 firmado entre o Ministério do Esporte e o Municipio de lgarapé, no
13° més de pleno exercício do Projeto PELC, deverá ocorrer o Módulo de Avaliação ll do
mesmo. Considerando que as atividades do PELC iniciaram-se em 14/05/14,
completando assim o 13° mês de pleno exercício no mês vigente, solicito o
Agendamento para a Realização do Módulo de Avaliação ll.

Sugiro ainda, a melhor data para a realização do mesmo, de acordo com
todos os interessados, seria nos dias 23/06/15 e 24/06/15, pois, é uma data viável para
todos que irão participar do Módulo.

Conforme solicitado via e-mail, seguem as informaçöes referentes à
participantes e local de realização do Módulo AVII: irão participar do Módulo de Avaliação
ll o total de 6 pessoas, sendo elas, a Coordenadora Geral do PELC e os 5(cinco) agentes
sociais do mesmo. Será realizado no CECI (Centro de Educação Complementar de
lgarapé), localizado na Rua 1° de malo, n°~100, no Centro, na cidade de lgarapé/MG.
Quanto ao formador responsável não sabemos quem será, portanto não tem como colocar
as informaçöes sobre o mesmo(a),estamos no aguardo.

Certo da compreensão, aguardo breve retorno, desde já agradeço.

Respeitosamente, ,

/ .
Carlos Alberto Silv
Vice-Prefeito Muni ' al
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