
 

16ª LEGISLATURA – GESTÃO 2013 a 2016 

ATIVIDADES DOS VEREADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2013 

INDICAÇÕES À PREFEITA MUNICIPAL: 

VEREADOR AILTON RODOLFO MARTINS: 

 Providenciar junto à Secretaria de Serviços Urbanos, atenção aos problemas que vem 

acontecendo na Rodoviária Municipal e a contratação de funcionários para fazer a 

segurança dos funcionários da empresa de ônibus que trabalham no local.   

 

REQUERIMENTOS À PREFEITA MUNICIPAL 

VEREADORES EDJELSON APARECIDO DE SOUZA, LEANDRO JESUS DA 

COSTA, JOSÉ DONIZETI PEREIRA E LUIS PEREIRA DE MELO FILHO  

“Requerem informações sobre a instalação no município da Clínica Renovare, no 

Bairro dos Souzas. “ 

 

1. Com quais recursos a Clínica é mantida? 

2. Quando foi expedido o alvará de funcionamento? 

3. Com qual finalidade ou atividade foi cadastrada na Prefeitura Municipal? 

4. O local onde foi implantada a clínica é apropriado para a atividade praticada? 

5. Foram cumpridas todas as exigências da Vigilância Sanitária quanto à higiene? 

6. Foram cumpridas todas as exigências do Corpo de Bombeiros quanto à segurança? 

7. Como é feito o atendimento médico dos pacientes internados? 

 

VEREADOR AILTON RODOLFO MARTINS 

“Requer informações sobre as obras da construção de cobertura da Quadra de 

Esportes do Bairro São Benedito. “ 

 

1. Qual o motivo do crédito de recursos financeiros no valor de R$ 25.632,17 (Vinte e 

cinco mil, seiscentos e trinta e dois reais e dezessete centavos) referente ao Contrato 

de Repasse nº 0302163-54/2009 assinado em 23/12/2009, estar bloqueado desde o dia 

05/03/2013, na conta vinculada da Caixa Econômica Federal. 

 

2. O referido recurso será utilizado para pagamentos de etapas já realizadas ou em novos 

serviços para a conclusão da obra? 

                  

 



 

FORAM VOTADOS E APROVADOS OS SEGUINTES PROJETOS: 

 
 EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 09/13 de 

autoria da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal que altera a redação do 

Inciso II do artigo 7º. 

     Aprovado por todos os vereadores.  

 

 

 PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 09/13 de autoria da Prefeita Municipal que 

dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município para o exercício financeiro de 2014. 

      Aprovado por todos os vereadores.  

 

 

 PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 11/13 de autoria da Prefeita Municipal que cria 

o cargo de Operador de Moto niveladora Hidráulica na estrutura organizacional do 

município.  

     Aprovado por todos os vereadores.  

 

 

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

dispõe sobre os princípios e diretrizes para a garantia dos direitos da criança e do 

adolescente no município, e estabelecem a estrutura e o funcionamento do CMDCA - 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do FMCA - Fundo 

Municipal da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar, reformulando o 

funcionamento dos mesmos.  

      Aprovado por todos os vereadores.  

 

 PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 14/13 de autoria da Prefeita Municipal que 

autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar. 

 

 

MOÇÃO DE PÊSAMES - de autoria de todos os Vereadores. 

  À FAMILIA DE MARCOS FELIPE DE LIMA SIQUEIRA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


