
 

16ª LEGISLATURA – GESTÃO 2013 a 2016 

ATIVIDADES DOS VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 

 

INDICAÇÕES À PREFEITA MUNICIPAL 

 

VEREADORA MARIA DAS GRACIAS DE SIQUEIRA LEIVA 

 Providenciar a colocação de Placas Educativas divulgando a Lei Federal nº 9.605 de 12 de 

fevereiro de 1998 que prevê pena para maus tratos a animais incluindo o seu abandono em 

vias públicas.  

 

VEREADOR JOSÉ DONIZETI PEREIRA: 

 Providenciar o conserto e a manutenção do transmissor de canais de televisão que estão fora 

do ar há uns seis meses: REDE TV, CULTURA E CANÇÃO NOVA. 

 

 Providenciar a reforma e manutenção da cabine da torre de transmissão de televisão com a 

colocação de porta e alambrado, para preservação do equipamento e do patrimônio público. 

 

 

VEREADORES LEANDRO JESUS DA COSTA, LUIS PEREIRA DE MELO FILHO 

E JOSÉ DONIZETI PEREIRA: 

 

 Providenciar a divulgação de serviços e taxas disponíveis no site da Prefeitura Municipal, 

nas publicações do jornal Serras da Mantiqueira e em outros veículos de mídia da Prefeitura 

Municipal.   

 

TODOS OS VEREADORES 

 

 Providenciar um médico pediatra para o atendimento de urgências e emergências pelo 

menos três vezes por semana ou quando houver uma emergência, que o médico pediatra 

interrompa os atendimentos de rotina e a emergência seja atendida imediatamente. 

  

REQUERIMENTOS VOTADOS E APROVADOS EM SESSÃO PLENÁRIA: 

 

 

VEREADORES LEANDRO JESUS DA COSTA, LUIS PEREIRA DE MELO FILHO 

E JOSÉ DONIZETI PEREIRA: 

 

1. Requerem a Prefeita Municipal, informações sobre as obras de reforma do Centro 

Cultural. 

a) Por qual razão as obras estão paradas e o prédio inacabado? 

b) Solicitamos cópia do processo de licitação: (Edital, empresas participantes, projeto, etc.) 

c) Solicitamos cópia do Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e a construtora 

contratada. 

 



2. Requerem a Prefeita Municipal, informações sobre a conclusão das obras de reforma 

do Cemitério Municipal conforme resposta em anexo ao Requerimento nº 04/14 de 

28/01/2014. 

 

a) Por qual razão as obras prometidas ainda não foram iniciadas? 

b) Há previsão para o início das obras de acabamento?  

c) Solicitamos cópia do processo de licitação: (Edital, empresas participantes, projeto, etc.) 

 

d) Solicitamos cópia do Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e a construtora 

contratada. 

 

VEREADOR AILTON RODOLFO MARTINS: 

 

1. Requer à Prefeita Municipal informações sobre documentação do transporte escolar 

terceirizado. 

a) Solicito cópia dos documentos dos veículos contratados para o transporte escolar do 

município. (Contrato e documentação do veículo). 

 

 

2. Requer à Prefeita Municipal informações sobre documentação do terreno 

desapropriado para a construção de casas populares no Bairro São Benedito. 

a) Solicito cópia de todos os documentos do terreno. (Escritura e outros). 

 

3. Requer à Prefeita Municipal informações sobre o não cumprimento da Lei Municipal 

nº 1.287 de 08 de abril de 2005 (alterada pela Lei Municipal nº 1.568 de 10 de março de 

2014. 

a) Por qual razão a subvenção mensal determinada pela citada lei não está sendo repassado 

à Sociedade de Obras Religiosas de Monteiro Lobato? 

 

b) Há previsão para o início do cumprimento da lei? 

 

VEREADORA MARIA DAS GRACIAS DE SIQUEIRA LEIVA 

 

1. Requer a Prefeita municipal informações sobre a empresa contratada para prestação de 

serviços na área de Saúde. 

a)  Solicito cópia do contrato firmado entre o Município de Monteiro Lobato e a 

empresa prestadora de serviços médicos na área de Saúde . 

 

.  

2.  Requer ao Banco do Brasil, agência de Monteiro Lobato informações 

sobre a possibilidade de:  

 

a) Colocação de armários guarda volumes para uso público de clientes e usuários. 

 

PROJETOS DE LEI VOTADOS E APROVADOS EM SESSÃO PLENÁRIA: 

 

 

 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 02/14 de autoria da Mesa Diretora da 

Câmara Municipal de Monteiro Lobato que dispõe sobre aprovação de contas do 

Executivo Municipal referente ao exercício financeiro de 2012.   

Aprovado por todos os vereadores. 
 



 PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 02/14 de autoria da Mesa Diretora da Câmara 

Municipal de Monteiro Lobato que dispõe sobre alteração do auxilio alimentação dos 

servidores públicos do Poder Legislativo.   

Aprovado por todos os vereadores. 

 

 

 PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 18/14 de autoria da Prefeita Municipal que 

autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial.  

Aprovado por todos os vereadores. 

 

 

 PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 19/14 de autoria da Prefeita Municipal que 

autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar.   

Aprovado por todos os vereadores. 

 

 

 

As sessões plenárias são realizadas na 1ª e na 3ª segunda-feira de cada mês, às 19 horas, no 

Plenário da Câmara Municipal. As próximas sessões se realizarão nos dias 1º e 15 de 

setembro de 2014. 

 

“Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido”. 

 

 


