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PAUTA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DE

21 / 08 / 2017

1- MATÉRIA DO LEGISLATIVO:

ORDEM DO DIA:
1) REQUERIMENTO nº. 60/ 2.017 de autoria da vereadora ELSA CRISTINA VAZ o qual requer
à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao senhor Prefeito Municipal Miguel Vieira
Machado Neto nos seguintes termos: - Considerando que o Distrito de Pirambóia não possui uma
creche atender as crianças; - Considerando que o local onde as crianças estão sendo atendidas
não é um local apropriado; Assim, Solicita-se: 1 – Informar se a Prefeitura Municipal possui algum
terreno e se há previsão para a construção de uma creche no Distrito. 2 - Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
2) REQUERIMENTO nº. 61/ 2.017 de autoria da vereadora ELSA CRISTINA VAZ o qual requer
à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao senhor Prefeito Municipal Miguel Vieira
Machado Neto nos seguintes termos: - Considerando que a Sabesp capta água de um córrego faz
o tratamento e distribuí aos moradores do Distrito de Pirambóia; - Considerando a existência de um
lençol freático ou lençol de água que passa pelo Distrito de Pirambóia; Assim, Solicita-se: 1 –
Informar se há estudo ou previsão de construção de um poço artesiano pra captação de água para
ser distribuído aos moradores do Distrito de Pirambóia. 2 - Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
3) REQUERIMENTO nº 62 / 2017de autoria da vereadora KELLY CRISTINA DE SOUZA REIS o
qual requer à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao senhor Prefeito Municipal
Miguel Vieira Machado Neto, solicitando informações nos seguintes termos: Considerando que a
Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007 Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Considerando a
necessidade de tratar com transparência as contas públicas; Assim, solicito: 1 - Apresentar em
planilha e de forma detalhada e clara em que foram investidos os recursos recebidos do FUNDEB
durante o trimestre de Abril a Junho/2017. 2 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações. Aprovado por unanimidade.
4) REQUERIMENTO nº. 63 / 2.017 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO
PINTO o qual requer à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao senhor Prefeito
Municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos: Considerando a necessidade de tratar
com transparência a administração publica; Assim, solicita-se: 1) Informar se há possibilidade de
mudança da Rodoviária para o Endereço antigo até que se regularize o local, adequando e
evitando os pombos alojados; 2) Informar por que até o momento não foi tomada as devidas
providências com relação aos pombos que se alojam no local, podendo colocar em risco a saúde
de passageiros, evitando o gasto excessivo de água para manutenção do local, por causa dos
hospedeiros; 3) Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por
unanimidade.
5) REQUERIMENTO nº. 64 / 2.017 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO
PINTO o qual requer à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao senhor Prefeito
Municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos: Considerando a necessidade de tratar
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com transparência a administração publica; Assim, solicita-se: 1) Informar se há possibilidade de
construir um Muro de Arrimo na Quadra Poliesportiva do Bairro Recanto da Figueira, onde
encontra-se com desnível de 6m de altura na lateral da Quadra Poliesportiva com a rua Pedro
Simões Pires; 2) Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por
unanimidade.
6) REQUERIMENTO nº. 65 / 2.017 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO
PINTO o qual requer à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao senhor Prefeito
Municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos: Considerando a necessidade de tratar
com transparência a administração publica. Assim, solicita-se: 1) Informar se há possibilidade de
construir uma Praça Arborizada com Academia ao Ar Livre no Conjunto Habitacional do Bairro
Santa Cruz, onde há disponibilidade e espaço para atender a população; 2) Outras informações
que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
7) REQUERIMENTO nº. 66 / 2.017 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO
PINTO o qual requer à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao senhor Prefeito
Municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos: Considerando a necessidade de tratar
com transparência a administração publica; Assim, solicita-se: 1 - Ao Senhor Prefeito ou
Responsável pelo Departamento de Obras, que informe se há possibilidade de construção de uma
Rampa de Acesso para os Deficientes em frente a E.M.E.F. Gov. Mário Covas, situada a Rua
Joaquim Antônio Franco – Centro; 2 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações. Aprovado por unanimidade.
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