PAUTA DA 22ª- SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA,
REALIZADA NO DIA 15-12

MOÇÃO Nº. 045/2015
A CÂMARA MUNICIPAL DE FLOREAL
manifesta pesar pelo falecimento da Senhora IRES CANGANI
VICENTINI HORN.

MOÇÃO Nº. 046/2015
A CÂMARA MUNICIPAL DE FLOREAL
manifesta pesar pelo falecimento do Senhor VALDECI DE
LOURENSI.

MOÇÃO Nº. 047/2015
A CÂMARA MUNICIPAL DE FLOREAL
manifesta pesar pelo falecimento do Senhor JOÃO DA SILVA.
REQUEIRO AINDA, que a decisão do Douto
Plenário, seja dado ciência a família, publicado por fixação no Mural da Casa e
publicado no Jornal a “VOZ DO POVO” Órgão Oficial de Publicação deste
Legislativo.

MOÇÃO Nº. 048/2015
A CÂMARA MUNICIPAL DE FLOREAL
manifesta pesar pelo falecimento da Senhora MARINA FERREIRA
DOS SANTOS RODRIGUES.

INDICAÇÃO Nº 064/15
I N D I C O,
ao Chefe do Poder Executivo Municipal, providência no sentido de
se fazer estudos e planejamentos junto ao setor competente para
que faça a manutenção da iluminação em toda extensão da
Avenida Júlio Vendramel.
OZIRIO FROTA GOMES PINTO
VEREADOR/AUTOR DA PROPOSITURA

MOÇÃO Nº. 044/2015
A CÂMARA MUNICIPAL
DE FLOREAL manifesta congratulações e parabeniza o Senhor
CLEBER ELIDIO ZANOVELO, PELA REALIZAÇÃO DA 4ª PROVA
DE LAÇO EM DUPLA REALIZADA NO HARAS EZ.
REQUEIRO AINDA, que a
decisão do Douto Plenário, seja dada ciência ao Homenageado,
publicado por fixação no Mural da Casa e publicado no Jornal a
“VOZ DO POVO” Órgão Oficial de Publicação deste Legislativo.
JUSTIFICATIVA
Tem o presente intuito de parabenizar o Senhor Cleber
Elidio Zanovelo pela realização da 4ª prova do laço em dupla
realizada no Haras EZ, nos dia 04, 05 e 06 de Dezembro, prova
esta que se torna tradicional em nosso município fazendo parte do
calendário de grandes eventos desta municipalidade, e este
vereador que subscreve se sente grato por realização de um evento
que atingiu e alcançou todos seus objetivos e expectativas por gerar
diversão e lazer de qualidade a todos os participantes e
expectadores, além de alavancar o nome do município de Floreal
em todo Brasil e também exercer uma grande influencia econômica
por agregar grandes parcerias.
SALA DAS SESSÕES “VEREADOR JOSÉ MARSON”
FLOREAL, 15 DE DEZEMBRO DE 2.015.

CLAUDEMIRO APARECIDO MUNHOZ
AUTOR DA PROPOSITURA

REQUERIMENTO Nº. 050/15

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
FLOREAL/SP

Nós
Vereadores
que
subscreve,
vem
mui
respeitosamente à presença de Vossa Excelência, REQUERER,
informações onde o dia 28 de Novembro de 2.015, no jornal A Gazeta de
General Salgado, foi publicado um direito de resposta ao Senhor Prefeito
Municipal João Manoel de Castilho por matéria veiculada no dia 21 de
novembro de 2.015 sobre o Título “Floreal: para advogado manutenção
feita pela prefeitura deveria ser executada pela empresa que construiu”,
na página A-8.
Nesta resposta o Senhor prefeito disse que por uma
irresponsabilidade, um caminhão canavieiro virou na marginal passando
por cima da pista e destruindo parte dela que, por sua vez, não foi
projetada para suportar tal peso.
Devido tal situação, o Senhor Prefeito disse que
protocolou no dia 06 de Março de 2.015 uma solicitação para a empresa
ganhadora da licitação vistoriar o local, porém a mesma disse que não
existiu no local uma má execução da obra, o que era sabido até pelo
Prefeito (conforme notícia).
No final da resposta do senhor prefeito disse:
"infelizmente, os senhores vereadores da oposição julgam ilegal a ação,
alegam, mesmo com tantas evidências que a empresa era quem
precisava realizar o conserto e julgam que o dinheiro público foi mal
investido no conserto da pista."
Pelo fato que o senhor prefeito veiculou isso no jornal no
dia 28 de novembro de 2015, e nos vereadores como sendo, talvez, os de
oposição que o Senhor Prefeito quis mencionar, e sendo os
representantes do povo e fiscalizadores do Poder Executivo, requeremos
que seja enviada cópia do protocolo do dia 06 de março de 2015 para a
empresa vencedora da licitação e executadora da obra, bem como, já que
foi um caminhão que destruiu a pista de caminhada, requeremos,
também, uma cópia de Boletim de Ocorrência feito da época dos fatos
ocorridos, para apuração do crime previsto no artigo 163, §único, III, do
Código Penal, ou seja, dano ao patrimônio público municipal.

OZIRIO FROTA GOMES PINTO
VEREADOR REQUERENTE

CLAUDEMIRO APARECIDO MUNHOZ
VEREADOR REQUERENTE

REQUERIMENTO Nº. 051/15

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE
FLOREAL-SP.

NÓS, Vereadores que subscreve Militantes à
Câmara Municipal de Floreal, com o respaldo legal, vimos
mui respeitosamente requerer de Vossa Excelência que
sejamos informados, sobre a realização do recapeamento
asfáltico em ruas de nossa cidade, tendo sido aprovado por
Lei nesta Casa que autorizou a firmação de Convenio
Federal, onde até a presente data não foi iniciada as obras
e se o dinheiro para realização da obra já encontra
depositado na conta da Prefeitura Municipal de Floreal.
OZIRIO FROTA GOMES PINTO
VEREADOR REQUERENTE

CLAUDEMIRO APARECIDO MUNHOZ
VEREADOR REQUERENTE

REQUERIMENTO Nº. 052/15

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE FLOREALSP.

Eu, OZIRIO FROTA GOMES PINTO, Vereador Militante
à Câmara Municipal de Floreal, com o respaldo legal, vem mui
respeitosamente requerer de Vossa Senhoria que seja informado
como encontra o andamento do Convenio celebrado com o
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para Aquisição
da Patrulha Mecanizada (trator e implementos), que foi aprovado
por esta Câmara Municipal.
OZIRIO FROTA GOMES PINTO
VEREADOR REQUERENTE

REQUERIMENTO Nº. 053/15
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE
FLOREAL-SP.

Eu, OZIRIO FROTA GOMES PINTO, Vereador
Militante à Câmara Municipal de Floreal, com o respaldo
legal, vem mui respeitosamente requerer de Vossa
Senhoria que seja informado como encontra o andamento
do Convenio firmado com a Secretaria da Educação do
estado de São Paulo/Fundação para o Desenvolvimento da
Educação, para construção de uma Creche Escola no
município de Floreal, que foi aprovado por esta Casa.
OZIRIO FROTA GOMES PINTO
VEREADOR REQUERENTE

