
16ª LEGISLATURA – GESTÃO 2013 a 2016 

ATIVIDADES DOS VEREADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 

 

INDICAÇÕES À PREFEITA MUNICIPAL: 

 

VEREADOR AILTON RODOLFO MARTINS:  

 Providenciar a recolocação dos bloquetes na Rua José Nunes, Bairro São Benedito. 

 

VEREADOR EDJELSON APARECIDO DE SOUZA 

 Providenciar a troca da tampa de um bueiro localizado na Rua Sebastião Mota dos 

Santos no Bairro dos Souzas.   

 

VEREADOR CARLOS RENATO PRINCE:  

 

 Providenciar a construção de cobertura para o ponto de parada de ônibus, próximo à 

entrada do senhor José Mancilha, no Bairro Rio do Braço.    

 

 Providenciar operação tapa-buracos na Rua Vereador Pedro Datti.  

 

REQUERIMENTOS APROVADOS EM SESSÃO PLENÁRIA: 

 

VEREADOR AILTON RODOLFO MARTINS: 

 “Informações sobre a desocupação dos moradores da área de risco do Bairro São 

Benedito.” 

Qual providência está sendo tomada no caso da família que foi retirada da área de 

risco no Morro do Cruzeiro em São Benedito, pois a casa em que moravam foi 

condenada pela Defesa Civil, e por falta de acompanhamento e fiscalização, essa 

família retornou à moradia condenada?  

 

 “Informações sobre o valor do repasse para as obras de saneamento básico que já 

está em andamento, no Bairro São Benedito.” 

Qual o valor total que foi repassado ao município para a execução das obras de 

saneamento básico acima mencionada?  



 

 “Informações sobre as obras de saneamento básico do Bairro São Benedito.” 

1. Por qual motivo a obra de saneamento não vai ser feita em todo o bairro? 

2. Solicito uma cópia da planta atual da obra que está sendo executada pela SABESP. 

 

 

VEREADOR EDJELSON APARECIDO DE SOUZA 

 

 Solicito que seja revista a situação dos funcionários Marcos Antônio Pombo Barbosa e 

Marinalia da Conceição Frutuoso, ocupantes de cargos no Sindicato dos Servidores 

Municipais de Monteiro Lobato, para que voltem a desempenhar suas respectivas 

funções no quadro de pessoal do Executivo Municipal, uma vez que se encontram 

afastados e recebendo os salários, sem amparo legal da Constituição do Estado de São 

Paulo.  

 

 Requeiro da Empresa JOBEC CONTÁBIL, com endereço na Avenida Doutor Mário 

Galvão, nº 622, Jardim Bela Vista, na cidade de São José dos Campos/SP, para que 

encaminhe cópias das notas fiscais, recibos e outros documentos referentes às 

despesas do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Monteiro Lobato e 

Região do exercício de 2012. 

 

 

VOTADOSOS SEGUINTES PROJETOS DE LEI: 

 

 PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 26/13 de autoria da Prefeita Municipal 
que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por meio 

da Secretaria de Segurança Pública, para a execução de serviços de prevenção e extinção 

de incêndios, busca e salvamento e outros que por sua natureza, insiram-se no âmbito de 

atuação do Corpo de Bombeiros.  

       Aprovado por todos os vereadores. 

 

 

 PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 27/13 de autoria da Prefeita Municipal que 

estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Monteiro Lobato para o exercício 

financeiro de 2014. 

Aprovado por todos os vereadores. 

 

 PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 28/13 de autoria da Prefeita Municipalque 

autoriza ao Poder Executivo a criação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. – 

CONDEC. 

Aprovado por todos os vereadores. 
 



 PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 29/13 de autoria da Prefeita Municipal que 

autoriza ao Poder Executivo a criação de Taxa de Contribuição Voluntária destinada ao 

Corpo de Bombeiros e criação do Fundo de Manutenção dos Serviços de Bombeiros. 

Aprovado por todos os vereadores. 

 

 PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 32/13 de autoria da Prefeita Municipal que 

Ratifica o Protocolo de Intenções que celebram entre si os municípios de Santo Antônio 

do Pinhal, São Bento do Sapucaí, Monteiro Lobato, Tremembé e Campos do Jordão, 

visando à readequação legal do Consórcio Intermunicipal Serra da Mantiqueira. 

Aprovado por todos os vereadores. 

 

 

 PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 33/13 de autoria da Prefeita Municipal que 

institui a diária de alimentação dos servidores municipaise dá outras providências.  

Aprovado por todos os vereadores. 

 

 

 PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 05/13 de autoria da Mesa Diretoraque 

institui gratificação pelo exercício de funções que especifica e dá outras providências.  

Aprovado por todos os vereadores. 

 

 PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 06/13 de autoria da Mesa Diretora que 

dispõe sobre ruídos urbanos e proteção do bem estar e do sossego público no âmbito do 

município de Monteiro Lobato. 

Aprovado por todos os vereadores. 
 

 

Durante o mês de Janeiro a Câmara Municipal estará em Recesso 

Parlamentar. 

 

As próximas Sessões Ordinárias se realizarão nos dias 03 e 17 de fevereiro 

de 2014, às 19 horas, no Plenário 26 de Abril da Câmara Municipal. 


