ORDEM DO DIA PARA A SESSÃO DE QUINTA-FEIRA 22 DE FEVEREIRO
PROPOSIÇÃO
REQUERIMENTO
008/2018

ASSUNTO
Requerem que seja encaminhado
expediente ao Prefeito Municipal,
solicitando
as
seguintes
informações: Após o Município
informar que nenhum serviço
seria prestado através da CASIP,
poderia nos informar como e por
quem o serviço de extensão de
rede está sendo prestado? Se não
existir
nenhuma
empresa
prestando o referido serviço para
o Município, favor nos informar
quais e quando as medidas foram
tomadas pelo Município para
reativar o serviço essencial? Qual o
valor o Município recebeu no ano
de 2017 referente à contribuição
para o custeio do serviço de
Iluminação Pública paga pelos
proprietários de imóveis urbanos?
Qual o valor investido no ano
passado pelo Município no serviço
de extensão de rede? Qual o saldo
existente em conta dos valores
recebidos pela contribuição para o
custeio do serviço de Iluminação
Pública no ano de 2017? O
Município tem algum plano para
trocar as lâmpadas existentes nos
postes por lâmpadas de Led?
Quanto o Município irá investir em
extensão de rede no ano de 2018?

AUTORIA
Vereadores
Alan Teixeira,
Darcy de
Souza e José
Lúcio

PROVIDÊNCIA
1ª e única
discussão e
votação

REQUERIMENTO
010/2018

Requerem dilação do prazo para
conclusão dos trabalhos da
Comissão Especial para estudo e
avaliação
do
contrato
de
concessão de serviços da COPASA
por mais 90 (noventa) dias.

Vereadores
Carla Sássi,
Pedro
Américo, Alan
Teixeira,
Carlos
Aparecido,
Fernando
Bandeira,
Oswaldo
Barbosa

1ª e única
discussão e
votação

REQUERIMENTO
011/2018

Requer que seja encaminhado
expediente ao Prefeito Municipal,

Vereador
Francisco

1ª e única
discussão e

1

REQUERIMENTO
012/2018

solicitando
as
seguintes
informações: 1 - Existe algum
projeto que vise a reforma do
terminal rodoviário para propiciar
um mínimo de conforto ais
usuários? Explique. 2 - Caso
positivo, quando a reforma deverá
ocorrer e qual o início e término
da obra? 3 - Se negativo, o que
impede a realização da reforma
dos bancos e telhado que se
encontram em péssimo estado? 4 E quanto à limpeza do local.
Quantas vezes por semana é feita a
limpeza e lavagem do terminal?

Paulo

votação

Requerem que seja encaminhado
expediente ao Prefeito Municipal
para que envie a esta casa o plano
de reforma do instituto São Dimas
e o auto de vistoria do Corpo de
Bombeiros. Insta salientar que a
obra que aparentemente foi
iniciada em novembro de 2017,
mas não teve continuidade,
estando o local sem condições de
uso, com fiação elétrica aparente,
vigas de sustentação do telhado
trincadas,
paredes
mofadas,
dentre outras. Existe prazo para
término da reforma? Por que a
empresa que iniciou a reforma a
abandonou? Foi feito o repasse
integral do valor orçado para a
reforma?

Vereadores
Carla Sássi e
Alan Teixeira

1ª e única
discussão e
votação
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