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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10/08/2017 

 
 

 
REQUERIMENTO Nº 28/2017 

 
  
    
 

Requeiro, a Vª Excia., ouvido o douto plenário, nos termos 
regimentais, que seja  enviado ofício ao chefe do Executivo Municipal, solicitando  
a seguinte informação: 

Porque os refletores do Estádio Municipal Hamud Cassim não 
estão funcionando? 

 
Sarutaiá 20 de junho de 2017. 

 
Moises Antunes  

Vereador 
 

 
  



REQUERIMENTO Nº 29/2017 
 
 

Requeiro, a Vª Excia., ouvido o douto plenário, nos termos 
regimentais, que seja  enviado ofício ao chefe do Executivo Municipal requerendo  
por intermédio dos Departamentos de Engenharia, Jurídico e Social da Prefeitura 
Municipal para que tome providências no sentido de legalizar e realizar serviços 
de infraestrutura no loteamento Paolo Aquaro. 

 
Justificativa: 

 
Senhor Prefeito haja vista que no referido local os terrenos não 

estão devidamente demarcados, motivo pelo qual já está gerando conflito entre 
os moradores, e não se consegue a instalação de energia elétrica junto a CPFL, 
e nem rede de saneamento básico. 

Necessário se faz a regularização dos lotes do referido 
loteamento, pois, já é de longa data o descaso do Poder Público.  Os moradores 
do loteamento reclamam da ausência do Poder Público no local, uma vez que, 
até a presente data ainda não se pode abrir matriculas dos lotes, bem como, a 
maioria dos lotes não consegue energia elétrica, dentre outros serviços públicos 
essenciais. 

Assim sendo, visando regularizar o loteamento e realizar pelo 
menos a infraestrutura básica, a intervenção do Poder Público é medida de 
extrema urgência. 

 
Sarutaiá 04 de agosto de 2017. 

 
José Wilson Sampaio de Carvalho  

Vereador 
 

 
 

  



REQUERIMENTO Nº 30/2017 
 
 

Requeiro, a Vª Excia., ouvido o douto plenário, nos termos 
regimentais, que seja  enviado ofício ao chefe do Executivo Municipal,  solicitando  
as seguintes informações: 

Como está o andamento das Casas Populares CDHU, do nosso 
município? 

Quando vai ser encaminhado para essa Casa de Leis o projeto 
para doarmos o terreno para o CDHU para a construção das 91 casas populares? 

Na secretaria da habitação já está tudo liberado? 
 
 

Justificativa: 
 

Senhor Prefeito sou cobrado diariamente pelo povo sobre esse 
assunto, então nada mais justo pedir por escrito essas informações. 

 
Sarutaiá 07 de agosto de 2017. 

 
Flávio Sela da Costa  

Vereador 
 

 
 

  



REQUERIMENTO Nº 31/2017 
 
 
 
 

Requeiro, a Vª Excia., ouvido o douto plenário, nos termos 
regimentais, que seja  enviado ofício ao chefe do Executivo Municipal,  solicitando  
as seguintes informações: 

Até quando vai o contrato com a empresa encarregada de fazer 
melhorias na iluminação pública? 

Pode-se adequar pra que venha mais vezes durante o mês? 
 

Sarutaiá 07 de agosto de 2017. 
 

Jessé Aparecido Lisboa 
Vereador 

 
 

  



 

VOTAÇÃO 
1- Adalberto Rodrigues Gama  A FAVOR 

2- Flávio Sela da Costa  A FAVOR 

3- Jessé Aparecido Lisboa  A FAVOR 

4- José Aparecido de Lima  A FAVOR 

5- José Wilson Sampaio de Carvalho  A FAVOR 

6- Luiz Henrique Vilariço  A FAVOR 

7- Moisés Antunes  A FAVOR 

8- Paulo Rogério de Castro  A FAVOR 


