
 

16ª LEGISLATURA – GESTÃO 2013 a 2016 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO – SP INFORMA 

AS ATIVIDADES DOS VEREADORES NO MÊS DE MAIO DE 2013 

 

INDICAÇÕES À PREFEITA MUNICIPAL: 

 

VEREADOR LEANDRO JESUS DA COSTA: 

 Providenciar a colocação de redutor de velocidade no cruzamento das ruas 

Humberto Capelli com a Abílio Pereira Dias. Local de travessia de 

estudantes. 

 Providenciar a reativação do consultório odontológico na Escola Estadual 

Maria Ferreira Sonnewend. 

 

 Providenciar a limpeza com roçada das margens das estradas que dão 

acesso aos bairros Rio do Braço, Vila Esperança e Jardim Alvorada.  

 

 

VEREADOR JOSÉ DONIZETI PEREIRA: 

 Providenciar a instalação de iluminação pública no interior do Cemitério 

Municipal para evitar vandalismo. 

 

VEREADOR JOÃO FRANCISCO DA SILVA: 
 

 Providenciar a pavimentação do acostamento da Rodovia SP-50, no 

trecho que vai da saída da cidade na Avenida Fernando Sonnewend Filho 

até a Vila Esperança para ser utilizado como ciclovia e corredor para 

pedestres.  

 

 

 



 Providenciar em caráter de urgência, colocação de alambrado no muro da 

Creche Municipal que faz divisa com a quadra da Escola Sonnewend para 

segurança das crianças.  

 

 

VEREADOR CARLOS RENATO PRINCE 

 

 Notificar a Agência dos Correios para providenciar melhorias na fachada 

do prédio.  

 

 Providenciar melhoria e manutenção da Estrada da Matinada.  

 

 Providenciar melhoria e manutenção da Estrada do Damião, próximo à 

divisa com Tremembé.  
 

 Providenciar melhoria e manutenção da Estrada do Rio do Braço 

(Colemar) e a limpeza do córrego que margeia a estrada.  

 

 Providenciar o conserto e manutenção do calçamento do pátio da 

Rodoviária Municipal.   

 

 Providenciar o plantio de árvores nas calçadas do centro e nos bairros do 

município.  Elaborar projeto de arborização. 
 

 Notificar à Secretaria de Segurança Pública para providenciar a reforma 

do prédio onde está instalada a Delegacia de Polícia Civil.   

 

VEREADOR EDJELSON APARECIDO DE SOUZA 

 Providenciar a colocação de mais uma lixeira comunitária na Estrada 

Sebastião Mota dos Santos, no Bairro do Souzas.  

 

 Providenciar a colocação de uma lixeira pública entre a Câmara 

Municipal e a sede do Fundo Social e outra entre a Câmara Municipal e o 

terreno da esquina alocado à Telefônica.  

 



 

 

 

REQUERIMENTOS `A PREFEITA MUNICIPAL 

 

VEREADORES LEANDRO JESUS DA COSTA, JOSÉ DONIZETI 

PEREIRA, LUIS PEREIRA DE MELO FILHO E JOÃO FRANCISCO DA 

SILVA 

 “Informações sobre a reforma da Praça Comendador Freire”.  

1. A empresa empreiteira está cumprindo o projeto na íntegra? 

2. Está havendo algum tipo de fiscalização? 

3. Qual o setor responsável pela fiscalização da obra? 

4. Quem é o fiscal da obra? 

5. Há algum relatório decorrente da fiscalização? 

6. Se houver, solicitamos cópia do mesmo. 

 

REQUERIMENTO AOS DEPUTADOS DA FRENTE PARLAMENTAR: 

VEREADOR EDJELSON APARECIDO DE SOUZA 

 Solicitar para que seja revisto para efeito de fiscalização, o artigo 2º da 

Portaria SPU/DER-46 DE 26 de Junho de 2011 que proíbe o tráfego de 

veículos de carga com comprimento superior a 14 m (catorze metros) e 

peso bruto total superior a 29 toneladas na Rodovia SP-50, do km 97 - 

São José dos Campos ao km 179,600 em Santo Antônio do Pinhal. 

 

 

FORAM VOTADOS E APROVADOS OS SEGUINTES PROJETOS: 

 

 PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 05/13 de autoria da Prefeita 

Municipal que altera a Lei nº 1.236 de 20 de maio de 2003 que dispõe 

sobre adicional de 10% (dez por cento) sobre o salário base dos servidores 

que completarem o curso superior.  

          Aprovado por todos os vereadores.  

 

 

 PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 12/13 de autoria da Prefeita 

Municipal que altera a Lei nº 1.096 de 23 de março de 1998 que dispõe 

sobre as normas gerais para o serviço de transporte de passageiros em 



veículos de aluguel (táxi), dos serviços de transporte coletivo de 

passageiros pelo sistema de fretamento e transportes escolares.  

          Aprovado por todos os vereadores.  

 

 

 

 

 

A S PRÓXIMAS SESSÕES ORDINÁRIAS SE REALIZARÃO NOS DIAS 

3 E 17 DE JUNHO DE 2012, ÀS DEZENOVE HORAS, NO PLENÁRIO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO.  

 

 

 

 

 

 

 


