REQUERIMENTO 001/2020

Considerando a INDICAÇÃO 004/2017, de 02/02/2017, na qual
solicito alterações no Artigo 105 da Lei 05/93 – Estatuto dos Servidores
Municipais - em especial a ausência de servidores para consulta ou
acompanhamento de filhos menores em internações;
Considerando que, não tive nenhuma informação ou resposta
sobre a Indicação, e de que os servidores continuam a solicitar, que tal
alteração seja efetivada, para facilitar o acompanhamento de seus filhos.
REQUEIRO na forma regimental, depois de ouvido o Plenário que se oficie ao
Senhor Prefeito Municipal para que o mesmo informe a esta Casa de Leis:
1. Se há intenção do Poder Executivo em atender a minha indicação e em
havendo, se a mesma pode ainda ser efetivada nesse ano de 2020?
2- Se além da medida proposta, se o Poder Executivo, poderia melhorar e
aprimorar o Artigo 105, para facilitar a vida dos servidores quando do
atendimento
aos
filhos
quando
de
consultas
e
internações?
Plenário João Lucas Mariotto, 31de Janeiro de 2020.

ANTONIO SILVA NASCIMENTO
Vereador

REQUERIMENTO 002/2020
Considerando que diversos moradores das imediações do
imóvel sito a Rua Urbano Ferreira de Medeiros, nº 361, no Jardim IV
Centenário, (sem ninguém morando) e reclamaram da existência de cães e
gatos em grande quantidade no imóvel acima citado, exalando mau cheiro da
urina e fezes, entre outros problemas;
Considerando que, com a mudança do proprietário do imóvel e o
abandono dos animais no endereço acima, ficamos sabendo que voluntários
tem se revezado na alimentação e agua no tratamento dos animais, mas que
só isso não resolve os problemas todos, e que a situação passou a representar
um problema de saúde publica;
Considerando que os moradores estão dispostos a procurarem o
auxilio da Promotoria Publica, e ainda de recorrer à divulgação do grave
problema junto a TV Fronteira, o que repercutiria negativamente para o nosso
município.
REQUEIRO na forma regimental, depois de ouvido o Plenário que se oficie ao
Senhor Prefeito Municipal para que o mesmo informe a esta Casa de Leis:
1- Se o problema acima citado é do conhecimento do Poder Executivo?
2- Se o Poder Executivo poderia determinar a Vigilância Sanitária o
levantamento da situação no imóvel acima citado, da quantidade de
animais e das condições de sobrevivência, e de propostas para a
resolução do problema?
3- Se já for do conhecimento do Poder Executivo e de que a Vigilância
Sanitária já dispõe de informações da situação dos animais, se existe
alguma medida a ser adotada para resolver a situação dos animais
abandonados no endereço acima?
4- Caso não exista nenhuma proposta, se o Poder Executivo poderia a
titulo emergencial, resolver o problema a nível local ou até mesmo com o
apoio de entidades, e com isso evitar que os moradores próximos ao
imóvel acima citado e denunciem o problema a outros órgãos e a
imprensa.
Plenário João Lucas Mariotto, 03 de Fevereiro de 2020.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

REQUERIMENTO 003/2020
Considerando que a Administração do município, recentemente
promoveu a reestruturação de cargos em comissão da Educação Municipal;
Considerando que na Minuta do Projeto de Lei para a
reestruturação, constava a proposta de extinção do Cargo de
COORDENADOR DE CRECHE, o que acabou não acontecendo;
Considerando que a Creche Municipal, na sua equipe de
trabalho, e com a proposta de reorganização, ficou claro que não necessitaria
de um COORDENADOR DE CRECHE;
Considerando que os vereadores que subscrevem esse
requerimento, e pelo exposto pelo Poder Executivo quando da reestruturação,
estavam de acordo com a extinção do cargo;
Considerando que as propostas de extinção de cargos pela
administração pública, são determinadas pela conveniência e do interesse
público, e poderão ser declarados desnecessários;
REQUEREMOS na forma regimental, depois de ouvido o Plenário que se
oficie ao Senhor Prefeito Municipal para que o mesmo informe a esta Casa de
Leis:
1-

Os vereadores que subscrevem esse requerimento, e que receberam
a minuta do Projeto de Lei, em que constava a exclusão do cargo de
COORDENADOR DE CRECHE, com a qual concordávamos, desejam
saber se o referido CARGO vai ser extinto, uma vez que o mesmo esta
vago e de que o mesmo já era considerando obsoleto e inadequado?
2Se já existia a proposta da extinção do cargo de COORDENADOR
DE CRECHE, com a concordância dos vereadores, quando e se há a
vontade do Poder Executivo dei enviar um novo Projeto de Lei com tal
finalidade?
Plenário João Lucas Mariotto, 05 de Fevereiro de 2020.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

GISELE DE CAPUA SOUZA CESAR ALVES BARBOSA
VEREADORA
VEREADOR

DOUGLAS ALVES BARBOSA
VEREADOR

RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA
VEREADOR

ANTONIO SILVA NASCIMENTO
VEREADOR

FABIO RIBEIRO SILVA
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 004/2020

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário
que o Executivo Municipal informe a esta Casa de Lei, o valor gasto
com a ILUMINAÇÃO do Estádio Municipal GUERINO PALMIRO.

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 07 DE FEVEREIRO DE 2.020.

ODAIR DIAS CAVALCANTE
Vereador

REQUERIMENTO Nº 005/2020
- Considerando a construção do Ginásio Municipal de
Esportes, ocorrida na gestão do Prefeito Municipal Antonio de Capua e do Vice
Prefeito Severino de Souza Santos - 1997-2000, quando foi colocada uma Placa
da Inauguração, com o nome das autoridades à época, até mesmo para preservar
a memória e a história do nosso município;
- Considerando que o local acima, passou por
reformas e modernização com recursos da parceria do governo estadual e
municipal, sendo que no ano de 2018 ocorreu a sua reinauguração, e foi colocada
uma Placa, fazendo referência das obras e das autoridades do Governo do Estado
de São Paulo, e das autoridades do executivo e legislativo de Anhumas, e na placa
consta como GINÁSIO DE ESPORTES “Alberto Pelizari”, quando o correto é
“GINÁSIO DE ESPORTES PREFEITO ALBERTO PELIZARI”, conforme a LEI Nº
185/2003,sendo que a Placa anterior foi retirada e não foi recolocada.

REQUEREMOS à Mesa, na forma regimental,
ouvido o Plenário, que o Senhor Chefe do Executivo informe a esta Casa de Leis:
1. Se a placa anterior vai ser colocada ao lado da placa atual, uma vez que fomos
questionados dos motivos pelos quais isso não aconteceu?
2. Se a placa anterior desapareceu e não for encontrada, se a que foi colocada em
2018, poderia ser refeita, colocando também o nome das autoridades à época da
sua inauguração, e aproveitando também para corrigir o nome do homenageado
naquele espaço público, conforme a LEI Nº 185/2003 denominando “Ginásio de
Esportes Prefeito Alberto Pelizari”, e na Placa atual consta erroneamente,
GINÁSIO DE ESPORTES “Alberto Pelizari”?
Plenário João Lucas Mariotto, 20 de Fevereiro de 2020.

GISELE DE CAPUA SOUZA
VEREADORA

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 006/2020
- Considerando que, junto com o Vereador Cesar Alves
Barbosa, agendamos em Outubro de 2017, uma reunião na sede do DETRAN de
Pres. Prudente, com seu Superintendente Rolnei Silveira, visando à instalação de
uma Unidade do DETRAN-SP, em Anhumas;
- Considerando que posteriormente e com o aval do
Prefeito Genildo Ramineli, conseguimos trazer a Unidade do DETRAN-SP, para
Anhumas, sendo a mesma inaugurada em 02/2018;
- Considerando que, fomos questionados por varias
pessoas, porque depois de 02 anos a Unidade do DETRAN-SP, ainda não esta em
pleno funcionamento, e fomos informados pelo responsável, que a Unidade já
conta com uma Sala no Terminal Rodoviário e um funcionário a disposição, já
contando com equipamentos e uma motocicleta, faltando para a sua
operacionalização a INSTALAÇÃO DO SISTEMA E DA RESPECTIVA SENHA, e
que isso estava na dependência do DETRAN de Regente Feijó,

REQUEREMOS à Mesa, na forma regimental,
ouvido o Plenário, que o Senhor Chefe do Executivo informe a esta Casa de Leis:
1- Qual o motivo pelo qual ainda não foi feito a INSTALAÇÃO DO
SISTEMA E DA OBTENÇÃO DA RESPECTIVA SENHA.
2- Considerando que o município viabilizou uma sala e funcionário,
fazendo a sua parte na parceria, porque o DETRAN de Regente Feijó,
não efetuou a parte que compete ao mesmo, e por isso a Unidade do
DETRAN de Anhumas não está funcionando e atendendo a população.

Plenário João Lucas Mariotto, 04 de Março de 2020.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

REQUERIMENTO 007/2020
MOÇÃO DE LOUVOR E CONGRATULAÇÕES
REQUEREMOS à Mesa na forma regimental, depois de ouvido o
douto Plenário, que seja consignado em Ata da presente Sessão, e que seja oficiado
ao homenageado, 2º SARGENTO PM DENIZ CRISTIANO DE FREITAS, MOÇÃO DE

LOUVOR E CONGRATULAÇÕES
CONGRATULAÇÕES, Comandante do 5º Grupamento da 3ª
Companhia de Policia Militar, do 18º Batalhão de Policia Militar/Interior, em
reconhecimento ao bom trabalho que vem realizando junto com sua equipe de
policiais no município de Anhumas, conforme atesta os resultados positivos das
ações e trabalhos da Policia Militar em Anhumas, conforme o OFICIO Nº 18º BPM/I –
008/30520 (anexo) enviado a esta Câmara Municipal, e de que por seu empenho, já
esta sendo iniciado um PROJETO BÁSICO para a reforma do GP da Policia Militar de
Anhumas.
JUSTIFICATIVA
O trabalho do 2º Sargento PM Denis, no comando da Policia
Militar em Anhumas, merece o nosso reconhecimento, inicialmente em virtude de
seu empenho para a reforma do GP da Policia Militar em Anhumas.
Além disso, verificamos que no comando do Sargento Deniz e sua
equipe de policiais, o dia a dia do município é tranquilo, fruto das ações e do
trabalho da Policia Militar, o que se confirma nos dados do Oficio enviado a esta
Câmara Municipal, e nesse sentido, Anhumas é considerada hoje, uma das cidades
com os menores índices de violência e criminalidade do estado de São Paulo.
Plenário João Lucas Mariotto, 06 de Março de 2020.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

VIVIAN A. BARBOSA
VEREADORA

DOUGLAS ALVES BARBOSA
VEREADOR

GISELE DE CAPUA SOUZA
VEREADORA

RAFAEL F. CELESTE BEGA
VEREADOR

ANTONIO SILVA NASCIMENTO ODAIR DIAS CAVALCANTE
VEREADOR
VEREADOR

FABIO RIBEIRO SILVA
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 008/2020

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário
que o Executivo Municipal informe a esta Casa de Lei, o valor gasto
com a ILUMINAÇÃO do Estádio Municipal GUERINO PALMIRO,
realizados após a obra contratada através do procedimento
licitatório – Carta Convite nº 12/2019, contrato nº 100/2019, bem
como qual a justificativa técnica para referidos gastos uma vez que
a obra fora objeto de projeto técnico anterior.

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 20 DE MARÇO DE 2.020.

ODAIR DIAS CAVALCANTE
Vereador

REQUERIMENTO Nº 009/2020
Considerando que, conforme publicações (anexas), constam
que o nosso município, recebeu ou recebera recursos, na esfera federal,
através do Senado Federal – Secretaria Geral da Mesa – CONSULTORIA
LEGISLATIVA, no valor de R$ 501.902,88 (Estimativa Inicial de R$
460.266,86) e da esfera estadual no valor de R$ 60.228,35, totalizando R$
562.131,23, com a finalidade do Enfrentamento ao CORONAVIRUS –
COVID 19;
Considerando que, é atribuição do Vereador o
acompanhamento e fiscalização de recursos recebidos pelo município,
sejam estaduais ou federais, zelando pela sua melhor destinação e
resultados em beneficio da população;
.
REQUEREMOS à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário,
que o Senhor Chefe do Executivo informe a esta Casa de Leis:
1. Se já foi repassado ao município a verba acima citadas, e em caso negativo qual
a previsão para o seu recebimento?
2. Se além dos recursos acima citados, se o município já recebeu ou tem previsão
de receber outros recursos, tanto da esfera federal quanto estadual?
3. Quais são as determinações e exigências, onde e no que devem ser aplicados
os recursos acima citados e transferidos ao município?
4. Independente de haver exigência ou determinação dos órgãos federais ou
estaduais, solicitamos para que se remeta a esta Casa de Leis um Relatório no
que e quanto foi gasto os recursos, fazendo a sua discriminação.
5. Se existe a possibilidade da inclusão do Abrigo Lar de Jesus de Anhumas, para
receber uma parcela dos recursos acima citados, na aquisição de luvas,
aventais, óculos, mascaras para ser usados pelos abrigados e funcionários, e
ainda em auxilio na alimentação, em contas de agua, energia entre outras
necessidades do Abrigo.

Plenário João Lucas Mariotto, 07 de Maio de 2020.

FABIO RIBEIRO DA SILVA
VEREADOR

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

GISELE DE CAPUA SOUZA
VEREADORA

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 010/2020

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário
que o Executivo Municipal informe a esta Casa de Lei, o valor gasto
com a ILUMINAÇÃO do Estádio Municipal GUERINO PALMIRO, e
seja enviado os seguinte documentos:
12345-

Projeto de Iluminação
Memorial descritivo
Planilha de Custos
Plano de Trabalho
Nota
fiscal
das
Lâmpadas
colocada
posteriormente, Empresa que fez, e nota fiscal
de serviço.

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 08 DE MAIO DE 2.020.

ODAIR DIAS CAVALCANTE
Vereador

REQUERIMENTO Nº 11/2020

Considerando que, a ELEKTRO detém a concessão do
fornecimento de energia elétrica, bem como a prestação de outros serviços na
manutenção do sistema no município de Anhumas;
Considerando que são constantes os problemas na
iluminação publica do município, com dezenas de lâmpadas apagadas nos
postes das ruas da cidade, e que a ELEKTRO, tem demorado muito, para
substituir uma lâmpada, ao mesmo tempo em que aparecem mais outras tantas
apagadas, as reincidências e de casos em que o serviço de 0800 diz que o
problema da substituição foi sanado, e na verdade isso não aconteceu;
Considerando que, verificamos em vários pontos da
cidade, de lâmpadas dos postes de iluminação urbana, que ficam acesos
diuturnamente, o que por certo tem um custo que o município tem que pagar;
Considerando que a maioria da população, desconhece
sobre como fazer para reclamar de problemas das lâmpadas queimadas na
iluminação pública, que é feito através do serviço 0800 (0800 701 0102):
Considerando finalmente, que muitos consumidores, ao
ligarem no serviço 0800 (0800 701 0102), para solicitarem a substituição de
lâmpadas queimadas nos postes de iluminação públicas, recebem a
informação de que a responsabilidade é do município, o que é uma falsa
informação, pois existe uma Liminar na Justiça, obrigando a ELEKTRO a
efetuar a troca de lâmpadas.
Considerando finalmente,
que
o município
tem
responsabilidade nos quesitos acima REQUEREMOS à Mesa, na forma
regimental, ouvido o Plenário, que o Senhor Chefe do Executivo informe a esta
Casa de Leis.

01Se o município poderia disponibilizar um funcionário,
que além das suas funções habituais, poderia fazer
verificações nas ruas das cidades, vendo as lâmpadas acesas
e apagadas e informar a ELEKTRO?
02Se o município para facilitar a vida do cidadão, poderia
fazer uma campanha, tanto na pagina oficial do município, ou por
outros meios, (e a titulo de sugestão, fornecer um imã de geladeira
com o numero da ELEKTRO 0800 701 0102, que inclusive
pode ser feita a ligação gratuita através de celular), para a

população ter esse numero fácil em casa, e ligar quando precisar
reclamar das lâmpadas queimadas nos postes de iluminação
publica, e até mesmos da falta de energia?
03 - Se o município poderia entrar em contato com a
ELEKTRO, exigindo que a empresa pare de informar ao
consumidor de Anhumas, de que a responsabilidade da troca de
lâmpadas é da Prefeitura, pois a Prefeitura não é responsável, uma
vez que existe uma Liminar na Justiça, em que compete a
ELEKTRO, efetuar esse serviço?
Plenário João Lucas Mariotto, 22 de Maio de 2020.
JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

CESAR

ALVES
BARBOSA
VEREADOR

GISELE DE CAPUA SOUZA
VEREADORA

FABIO

RIBEIRO
VEREADOR

RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA
VEREADOR

SILVA

REQUERIMENTO Nº. 012/2020
Requeiro a mesa depois de ouvido o plenário, que sejam solicitadas
informações a essa Vereadora sobre:
•
Qual o motivo que até hoje o Conselho Tutelar está sem
um Celular para Atendimentos e Denuncias.
•
Sabe-se que foi roubado o Celular do Conselho desde o
ano de 2019 e ficaram de providenciar e até agora nada, solicito
informações, pois sabemos que não se pode ficar sem número de
contato, mesmo tendo o fixo, mas muitas vezes as pessoas não tem
crédito para fixo.

JUSTIFICATIVA
Essa Vereadora recebeu varias mensagens via Whatsapp de pessoas
querendo fazer denuncias e solicitando números pessoais das Conselheiras,
pois diziam ligar e não conseguirem falar com as mesmas.
Relatei a essas pessoas que o celular do Conselho havia sido roubado e
que estariam providenciando outro.
Uma das pessoas disse que faz tempo que tinham que estar com outro
número pois não é todo mundo que tem crédito pra ligar pro fone fixo. Na
sequencia conversei com a pessoa e disse que iria enviar um Requerimento ao
Senhor Prefeito e ao Presidente do Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente Senhor Robson Mariano para solicitar informações.
Desde 2019 o Conselho Tutelar está sem um número de celular, tendo
apenas o fixo.
Sabemos que um Conselho Tutelar não pode jamais deixar de atender
a população.
Então solicito informações com urgência e que seja resolvido pelas
autoridades competentes. Solicito ainda cópia desse Requerimento ao Senhor
Robson Mariano, Presidente do CMDCA.

Anhumas, 05 de junho de 2020.

Vivian Ap. Barbosa
Vereadora

REQUERIMENTO Nº. 013/2020

Requeiro a mesa, depois de ouvido o Douto Plenário, que seja Oficiado
ao Senhor Prefeito Municipal que nos preste as seguintes informações:
• Qual o motivo da suspensão das Cestas Básicas dos
Trabalhadores da Coleta Seletiva?

JUSTIFICATIVA
O Legislativo tem interesse e atribuição legal de solicitar informações de
interesse público, especialmente relacionado aos Trabalhadores Municipais por
contrato ou Efetivos. Chegou até essa Vereadora, que os Trabalhadores da
Coleta Seletiva ficaram suspensos de receber suas Cestas Básicas.
Por esse motivo solicito informações se isso procede e quais foram os
motivos, pois sabemos que devido a Pandemia, agora que devem ser
assistidos e receber esse Beneficio para suprir suas Vulnerabilidades Sociais e
de Vossas Famílias.

Anhumas, 05 de junho de 2020.

Vivian Ap. Barbosa
Vereadora

REQUERIMENTO Nº 014/2020
Considerando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 595/2020
que dispões sobre alterações no Conselho Municipal de Assistência Social, e
ainda de Requerimento anterior desta Casa de Leis, versando sobre os
Conselhos Municipais;
Considerando a aprovação de REQUERIMENTO por esta Casa
de Leis, sobre problemas operacionais no Conselho Tutelar de Anhumas;
Considerando que em consenso os Vereadores, desejam que
essa Casa de Leis, seja informada sobre os Conselhos Municipais, bem como
sobre o Conselho Tutelar e o CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, uma vez que são órgãos importantíssimos na vida
do cidadão, da comunidade e do município, e que o Poder Legislativo necessita
dessas informações, para o devido acompanhamento.
REQUEREMOS a mesa na forma regimental, ouvido o plenário,
que o Senhor Prefeito Municipal, que informe e encaminhe a esta Casa de
Leis, as seguintes informações:
01- Quais os Conselhos Municipais existentes no município e seus
componentes, titulares e suplentes?
02- Quais os períodos de vigência de cada um dos Conselhos
Municipais;
03-Qual a forma utilizada pelo município ou pelo Conselho para informar
a comunidade do local e dia e horário das reuniões?
04- Se a Secretaria da Câmara Municipal poderia e de que forma, ser
informada, sobre dia, horários e local das reuniões dos Conselhos,
possibilitando a participação de um dos representantes do poder
legislativo nas reuniões, a titulo de acompanhamento?
05-Qual a composição e inicio e termino do mandato dos titulares e
suplentes do Conselho Tutelar de Anhumas, bem como do numero do
Celular do Conselho?
Plenário João Lucas Mariotto, 16 de Junho de 2020.
JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

VIVIAN A. BARBOSA
VEREADORA

DOUGLAS ALVES BARBOSA
VEREADOR

GISELE DE CAPUA SOUZA
VEREADORA

RAFAEL F. CELESTE BEGA
VEREADOR

ANTONIO SILVA NASCIMENTO ODAIR DIAS CAVALCANTE
VEREADOR
VEREADOR

FABIO RIBEIRO SILVA
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 015/2020
Considerando a reclamação da população quanto à falta de
agua em Anhumas, no Bairro Jardim Esplanada;
Considerando que o serviço de som da SABESP, tem
informado com atraso a comunicação da falta de agua, o que tem trazido muito
desconforto e descontentamento das pessoas que são atingidas por esse
problema;
Considerando finalmente, que, a Câmara Municipal é
questionada pela população e tem que dar resposta, pois somos os seus
representantes, principalmente nesse momento difícil de PANDEMIA, e assim
sendo nos dirigimos a quem possa esclarecer, são os motivos deste
REQUERIMENTO para que a SABESP, esclareça as razões da falta de agua e
se foram sanadas o motivo que ocasionaram esse problema.
REQUEREMOS a mesa na forma regimental, ouvido o plenário,
que o Gerente de Setor da SABESP em Regente Feijó, Cicero Aparecido
Engel, e informe e encaminhe a esta Casa de Leis, as seguintes informações:
01- Qual o motivo pelo qual as informações do Carro de Som, que a
SABESP disponibiliza para isso, só tem informado a falta de agua, horas
após a sua falta?
02- Quais os motivos que ocasionaram a falta de agua?
03- Se os problemas que ocasionaram a falta de agua já foram sanados
no que diz respeito às atribuições e responsabilidades da SABESP?
Plenário João Lucas Mariotto, 18 de Junho de 2020.
JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

GISELE DE CAPUA SOUZA
VEREADORA

CESAR

FABIO

ALVES
BARBOSA
VEREADOR

RIBEIRO
VEREADOR

RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA
VEREADOR

SILVA

REQUERIMENTO Nº 016/2020
Considerando que ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, que é a
conversão da energia solar em eletricidade, e da possibilidade de sua aquisição
e implantação no município, para a utilização nos prédios públicos, contribuiria
para a redução da conta de energia elétrica, entre outros benefícios;
Considerando que esse tipo de energia, gerado de forma
totalmente limpa, contribuiria para o desenvolvimento sustentável de nosso
município e por isso, maiores possibilidades de obter recursos e equipamentos
para o município;
Considerando que é um investimento de alto custo, e dai a
importância de parceria com órgãos estaduais e federais para a obtenção de
recursos para a sua viabilidade.

REQUEREMOS a mesa na forma regimental, ouvido o
plenário, que o Senhor Prefeito Municipal, informe a esta Casa de Leis:
01- Se existe algum projeto para a aquisição e implantação da
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA no município?
02- Se em caso positivo, da possibilidade de informar e repassar a
esta Casa de Leis?
03- Em caso negativo, se o Poder Executivo, poderia fazer um
estudo de viabilidade técnica e financeira para a aquisição e
instalação de geração de energia solar fotovoltaica no município,
em especial em prédios públicos?
04- Se ainda poderia o Poder Executivo, quando da elaboração do
Projeto, fazer inclusões e propiciar as parcerias com indústrias,
empresas, comercio, produtores rurais, entre outras, e aumentando
ainda a competividade do município na atração do segmento
produtivo, para o nosso município, com a consequente geração de
empregos?
REQUEREMOS ainda a Secretaria Diretora desta Casa de Leis, que envie
copia do presente Requerimento, para conhecimento da Engenheira Ambiental
Gisele Raminelli e do Assessor Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Plenário João Lucas Mariotto, 18 de Junho de 2020.
JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR
CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

GISELE DE CAPUA SOUZA
VEREADORA
RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA
VEREADOR

FABIO RIBEIRO SILVA
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 017/2020

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário
que o Executivo Municipal informe a esta Casa de Leis, se a galeria
que está sendo executada na Rua Segundo Manoel Gardim
próximo à Creche Municipal é objeto de Convênio ou não, e que
encaminha cópia do Projeto completo da Obra.

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 19 DE JUNHO DE 2.020.

ODAIR DIAS CAVALCANTE
Vereador

