
REQUERIMENTOS APROVADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12/04/2018 
 
 
 
REQUERIMENTO Nº 03/2018 
Requeiro, a Vª Excia., ouvido o douto plenário, nos termos regimentais, que seja enviado ofício ao 
chefe do Executivo Municipal, solicitando autorização para uso e reforma da cancha de bocha 
localizada nas dependências da Câmara Municipal. 
JUSTIFICATIVA 
Senhor Prefeito, o custo da reforma nesta cancha de bocha serão provenientes de voluntários e 
praticantes desse esporte. Há muito tempo os praticantes desse esporte (bocha) querem voltar a 
praticar nessa cancha, por ser um espaço central, prático e de fácil acesso. 
Sarutaiá, 04 de abril de 2018. 
José Wilson Sampaio de Carvalho 
Vereador 
 
 
REQUERIMENTO Nº 04/2018 
Requeiro, a Vª Excia., ouvido o douto plenário, nos termos regimentais, que seja enviado ofício ao 
chefe do Executivo Municipal, solicitando a seguinte informação: 
Se existe uma Lei Municipal que garante emprego para os munícipes quando Firmas Licitadas 
pegam obras em nosso município? 
E se existir essa lei, informar a porcentagem para ser contratados? 
JUSTIFICATIVA 
Senhor Prefeito, eu mesmo conversando com o encarregado da obra das Casas Populares, ele me 
informou que já tem a equipe certa para trabalhar na construção das casas, mas no meu ver com 
tantos pedreiros e ajudantes de pedreiros parados aqui em nossa cidade, nada mais justo dar 
também uma oportunidade de emprego a eles. 
Sarutaiá, 09 de abril de 2018. 
Flávio Sela da costa 
Vereador 
 
 
REQUERIMENTO Nº 05/2018 
Requeiro, a Vª Excia., ouvido o douto plenário, nos termos regimentais, que seja enviado ofício ao 
chefe do Executivo Municipal, solicitando a seguinte informação: 
Por que ainda não foi incluído o cartão alimentação aos professores da rede municipal de ensino? 
JUSTIFICATIVA 
Senhor Prefeito, os professores da rede municipal, qualificados como funcionários públicos também 
tem o direito de receber esse benefício e o direito da igualdade. 
Sarutaiá, 10 de abril de 2018. 
José Wilson Sampaio de Carvalho 
Vereador 
 
  



VOTAÇÃO 
 

1- Adalberto Rodrigues Gama  A FAVOR 

2- Dijalma Dalla Bernardina A FAVOR 

3- Flávio Sela da Costa  A FAVOR 

4- Jessé Aparecido Lisboa A FAVOR 

5- José Aparecido de Lima A FAVOR 

6- José Wilson Sampaio de Carvalho A FAVOR 

7- Luiz Henrique Vilariço A FAVOR 

8- Paulo Rogério de Castro  A FAVOR 

 
Presidente:  Benedito Raimundo de Paula 


