
16ª LEGISLATURA – GESTÃO 2013 a 2016 

ATIVIDADES DOS VEREADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2014 

 

INDICAÇÕES À PREFEITA MUNICIPAL 

 

VEREADOR JOSÉ DONIZETI PEREIRA:  

 Providenciar o conserto e manutenção do passeio público que dá acesso ao Jardim 

Morada do Sol, que tem início na Delegacia de Policia Civil, na Rua Abílio Pereira 

Dias. 

  

REQUERIMENTOS APROVADOS EM SESSÃO PLENÁRIA: 

 

VEREADOR CARLOS RENATO PRINCE: 

Requer da Prefeita Municipal, informações sobre o Convênio firmado entre o Estado de 

São Paulo por meio da Secretaria de Segurança Pública e a Prefeitura Municipal de 

Monteiro Lobato, que tem como objetivo disciplinar as atividades previstas no Código 

de Trânsito Brasileiro em nosso município, sancionado em 21 de outubro de 2013: 

 

1. O citado convênio já foi assinado por ambas as partes? 

2. A Polícia Militar de Monteiro Lobato já foi comunicada da existência desse convênio? 

  

VEREADOR EDJELSON APARECIDO DE SOUZA: 

Requer do Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Dr. Vidal Moreira, as 

seguintes informações: 

Esclarecimentos sobre o não comparecimento do Senhor Marcos Pombo Barbosa ao 

município de Santo Antônio do Pinhal para atender os servidores municipais membros do 

Sindicato dos Servidores, já que se afastou de suas atividades como servidor público da 

Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato para atender somente os membros do Sindicato dos 

Servidores Municipais, mas não está cumprindo com esse propósito, já que o Sindicato não 

possui sede no município e ele não comparece a Santo Antônio do Pinhal para atender aos 

servidores. 

 



 

Requer do Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Dr. Vidal 

Moreira, o que segue: 

 

Cópia da Previsão Orçamentária referente ao exercício de 2013 do Sindicato dos 

Servidores Municipais. 

 

TODOS OS VEREADORES:  

 Requerem encaminhamento de Ofício ao Banco do Brasil solicitando o que segue: 

1. Existe a possibilidade de o Banco do Brasil disponibilizar um estagiário para auxiliar 

no atendimento aos idosos e pessoas que tem dificuldades em acessar os caixas 

eletrônicos, na retirada de senhas e até mesmo a transpor a porta giratória de acesso ao 

estabelecimento? 

 

2. Existe também a possibilidade de conscientização por parte dos seus funcionários, 

quanto ao perfil dos usuários do banco que é composta em sua maioria por pessoas 

simples ou semialfabetizadas e que para acessarem o sistema eletrônico do banco 

precisam de ajuda? 

 

 

 

TODOS OS VEREADORES:  

Moção de Pêsames à família do Senhor Marcelo Corrá. 

    

 

 


