
 

16ª LEGISLATURA – GESTÃO 2013 a 2016 

ATIVIDADES DOS VEREADORES NO MÊS DE JULHO DE 2013 

INDICAÇÕES À PREFEITA MUNICIPAL: 

VEREADOR LEANDRO JESUS DA COSTA: 

 Providenciar a limpeza e o desassoreamento do Rio Buquira e campanha junto à 

população de conscientização para não jogar lixo nos rios da região. 
 

 Providenciar a criação de um centro de zoonoses no município ou uma solução para a 

grande quantidade de cães abandonados pela cidade e ainda, campanha junto à 

população de conscientização para não abandonar e incentivo à adoção e campanha de 

castração com intervalos menores entre uma e outra.  

 

REQUERIMENTOS APROVADOS EM SESSÃO PLENÁRIA: 

 

VEREADOR EDJELSON APARECIDO DE SOUZA: 

 Requer da Prefeita Municipal, informações sobre a possibilidade de que seja expedido 

Decreto proibindo o tráfego de carretas pela Rua Vereador Pedro Datti. 
 

 Requer da Prefeita Municipal, no sentido de que encaminhe a esta Casa Legislativa 

Projeto de Lei que tenha como objeto municipalizar os seguintes logradouros 

públicos: Rua Abílio Pereira Dias, Praça Comendador Freire e Rua Antônio Alves 

Magalhães. 

 

 Requer da Prefeita Municipal, encaminhamento de Ofício ao Banco do Brasil, 

solicitando o que segue: 

 

1. Entre o dia 1º e 10 de cada mês, sejam disponibilizados dois caixas para o atendimento 

à população pelo grande número de idosos que tem prioridade no atendimento, devido 

ao período de recebimento de pensões e benefícios. 

 

2. Disponibilizar um funcionário nesse período, para auxiliar os idosos no hall de 

entrada, retirada de senha e uso do caixa eletrônico. 

 

 



VEREADOR LEANDRO JESUS DA COSTA: 

Requer da Prefeita Municipal, informações sobre as Placas de indicação turística da cidade.  

 

1. Há previsão para conclusão das obras de construção dos indicadores turísticos que 

estão espalhados pela cidade? 
 

2. Por qual motivo houve a paralização das obras?  

 

 

TODOS OS VEREADORES:  

 

Requerem encaminhamento de Ofício à Exma. Prefeita Municipal, solicitando o que segue: 

 Informações sobre os motivos que geraram os Termos de Distrato Contratual; dos 

contratos abaixo relacionados conforme constam nos ofícios da Caixa Econômica 

Federal endereçados ao Presidente da Câmara. 

 

1. Contrato nº 0365.813-47/2011 referente ao Ofício nº 310/2013/SR Vale do Paraíba 

Assinado em 07/12/2011 tendo como objeto a “Implantação de calçadas e sarjetas 

em parte da Avenida Fernando Sonnewend Filho” 

 

2. Contrato nº 0366.046-78/2011 referente ao Ofício nº 311/2013/SR Vale do Paraíba 

Assinado em 21/11/2011 tendo como objeto a “Reforma de Unidade Básica de 

Saúde” 

 

3. Contrato nº 0313.889-57/2011 referente ao Ofício nº 312/2013/SR Vale do Paraíba 

Assinado em 31/12/2009 tendo como objeto o “Apoio a projetos de infraestrutura 

turística” (construção do Portal). 

 

TODOS OS VEREADORES:  
 

Requerem encaminhamento de Ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura 

solicitando o que segue: 

 Informações sobre a data em que ocorrerá a reunião da Secretária Municipal Marilene 

Mesquita Silva com os vereadores para discutir a implantação do Plano Municipal 

Integrado de Saneamento Básico, referente à coleta e destinação do lixo da cidade. 

 



 

TODOS OS VEREADORES: 

 

Requerem encaminhamento de Ofício à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando o que 

segue: 

 Informações sobre a data em que ocorrerá a reunião da Secretária Municipal Rebeca 

Thomé Conceição Ferreira com os vereadores para discutir os problemas da Saúde e a 

pauta gerada na reunião do dia 25 de junho. 

TODOS OS VEREADORES:  

 

Requerem encaminhamento de Ofício à Professora Marilena de Brito, Presidente do 

CACS/FUNDEB, solicitando o que segue: 

 Informações sobre as datas das reuniões do CACS - Conselho de Acompanhamento e 

Controle Social do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica, que ocorrerão no segundo semestre de 2013,  para acompanhamento 

dos vereadores. 

TODOS OS VEREADORES:  

 

Requerem encaminhamento de Ofício à Secretaria Municipal de Educação, solicitando o que 

segue: 

Informações sobre os computadores adquiridos no final do ano de 2012 para a Secretaria de 

Educação e cuja destinação é incerta. 

1. Quantos computadores foram adquiridos? 

2. Para quais setores foram destinados? 

 

 

VEREADOR AILTON RODOLFO MARTINS:  

 

Requer encaminhamento de Ofício a Excelentíssima Prefeita Municipal, solicitando o que 

segue: 

Informações sobre se haverá o cumprimento da Portaria nº 260 de 21 de Fevereiro de 

2013 do Ministério da Saúde. 

 

1. Há previsão de repasse aos Agentes Comunitários de Saúde do novo valor do 

incentivo de custeio conforme a Portaria acima citada? 

 

                  



 

 

 

 

FOI VOTADO E APROVADO O SEGUINTE PROJETO: 

 
 

 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 05/13 de autoria da Mesa Diretora da 

Câmara Municipal que dispõe sobre aprovação das Contas do Executivo Municipal 

referentes ao exercício de 2011 - Administração de Gabriel Vargas Moreira.  

      Aprovado por todos os vereadores.  

 

OS VEREADORES ESTARÃO EM RECESSO PARLAMENTAR ATÉ O DIA 31 DE 

JULHO DE 2013.  

AS PRÓXIMAS SESSÕES ORDINÁRIAS SE REALIZARÃO NOS DIAS 5 E 19 DE 

AGOSTO DE 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


