
 

16ª LEGISLATURA – GESTÃO 2013 a 2016 

ATIVIDADES DOS VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 

 

INDICAÇÕES À PREFEITA MUNICIPAL 

 

VEREADOR AILTON RODOLFO MARTINS: 
 

• Indica à Prefeita Municipal, providenciar o conserto da torre de transmissão de sinais de 
televisão, pois nenhum dos canais está funcionando e a possibilidade de instalar o canal da 
TV Vanguarda no Bairro São Benedito. 
 
 
VEREADOR JOSÉ DONIZETI PEREIRA: 
 

• Indica à Prefeita Municipal, providenciar a colocação de redutores de velocidade na Rua 
Ezair Pacheco de Menezes, próximo à Estação de tratamento de esgotos da SABESP (Ponto 
de referência). 

 

• Indica à Prefeita Municipal, providenciar a reforma e manutenção da ponte que dá acesso a 
várias residências, situada à Rua Luís Monteiro Gonzaga – Chácara São Francisco de Assis 
(Ponto de referência), no Bairro dos Souzas. 
 

VEREADORA MARIA DAS GRACIAS DE SIQUEIRA LEIVA 

• Indica à Prefeita Municipal, providenciar operação tapa buracos na Avenida Visconde de 
Sabugosa, no Alpes do Buquira, principalmente no trecho mais crítico, próximo aos fundos 
do Cemitério Municipal. 
 

VEREADORES MARIA DAS GRACIAS DE SIQUEIRA LEIVA E JOÃO 
FRANCISCO DA SILVA 

• Indicam ao Presidente da Câmara Municipal, providenciar a aquisição de um veículo 
apropriado para percorrer as estradas rurais (4x4) para uso dos vereadores. 

 
 

REQUERIMENTOS VOTADOS E APROVADOS EM SESSÃO PLENÁRIA: 
 
 

VEREADOR JOSÉ DONIZETI PEREIRA: 
 

1. Requer à Prefeita Municipal, informações sobre a Indicação nº 09/14 de 18/03/2014 de sua 
autoria que até a presente data não foi atendida. 
 
a) Há previsão para o conserto do passeio público (que está em péssimas condições), único 

acesso ao Jardim Morada do Sol? 
 
b) Mais uma idosa caiu no local e se machucou, quais providências serão tomadas? 

 

 



2. Requer à Prefeita Municipal, informações sobre a Indicação nº 02/14 de 03/02/2014 de sua 
autoria que até a presente data não foi atendida. 
 
a) Há previsão para a instalação de iluminação na Quadra de esportes do Jardim Morada do 

Sol? 
 

 
VEREADORA MARIA DAS GRACIAS DE SIQUEIRA LEIVA E JOÃO 

FRANCISCO DA SILVA 
 

1. Requerem à Prefeita municipal informações sobre os cargos comissionados do quadro de 
pessoal da Prefeitura Municipal. 
 

a) Solicitamos a relação de cargos comissionados especificando nome do funcionário, 
carga horária e vencimentos. 

.  
2. Requerem à Prefeita municipal informações sobre as licitações da Prefeitura Municipal. 

 
b) Solicitamos o cronograma de licitações com data, horário e objeto de compra, 

informados com antecedência. 
 

3. Requerem à Prefeita municipal informações sobre o engenheiro responsável pelas obras da 
Prefeitura Municipal. 
 

a) Solicitamos o nome do atual engenheiro que responde pelas obras da Prefeitura 
Municipal. 

 
 

TODOS OS VEREADORES: 
 

1. Requerem à Prefeita municipal informações sobre o transporte escolar terceirizado. 
 
a) Solicitamos que a Prefeitura Municipal tome providências legais cabíveis no sentido de 
notificar os motoristas contratados para o transporte escolar, que providenciem a troca dos 
veículos que não atendem à legislação municipal em vigor (com mais de cinco anos de uso) 
e realizar vistoria nos veículos que se encontram em péssimo estado de conservação.  

    

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

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