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Ver Beto Santos – PSDB 

  

Indicação nº 249/2017 -  Indica ao Prefeito Municipal e para o Secretário de Infraestrutura 

Hiran Salles, obra de recuperação da ponte na comunidade São Mateus próximo a escola 

daquela comunidade, tendo em vista que a mesma se encontra danificada, com isso oferecendo 

riscos as pessoas que por ali trafegam. 

 

Verª. Edina Martins – PT 

 

Requerimento nº 055/2017 – Requer ao Prefeito Municipal e ao Secretário Hiran Sales, a fim 

de proceder serviços de reforma do ponto de ônibus da entrada do Bairro Cidade Alta, como: 

pintura com cores padrão deste município, escrever o nome do bairro (no ponto de ônibus), em 

razão de apresentar problemas de estrutura. 

 

Requerimento nº 056/2017 – Requer ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Saúde Rafael, a 

fim de envidar esforços no sentido de adquirir um ônibus para transportar os pacientes que 

necessitam de se deslocar até a capital Cuiabá. Que tenha ar condicionado, banheiros, cortinas e 

poltronas com maiores condições de se acomodar. 

 
Requerimento nº 057/2017 - Requer ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Saúde Rafael, a 

fim de encaminhar a esta Casa legislativa, em nossa especial atenção, lista dos nomes dos 

médicos, horário de atendimento, jornada de trabalho e salários base dos efetivos e contratados; 

local de trabalho especificando o PSF ou SESP, além da prestação de serviço no setor rural, 

incluindo-se os especialistas que vieram de outras praças. 

 

Ver. Jaime Lima - DEM 

 

Indicação nº 251/2017 – Indica ao Prefeito Municipal, a necessidade da contratação de 02 (dois) 

profissionais psicólogos, sendo que um com especialidade infantil, devido  

á grande demanda, visto a diversidade de problemas que até parece comum nesta fase da vida. 

 

 

Ver. Luciano Milani - PMDB  

 
Projeto de Lei nº 059/2017 – “Acrescenta parágrafo único ao Art.123 da Lei n.2408, de 28 de 

dezembro de 2010. 

 

Ver. Pernambuco Filho - PMDB  

 

Requerimento nº 050/2017 -  Requer ao Prefeito Municipal a fim de estabelecer o valor da 

tarifa pública de religação do serviço de abastecimento de água, em R$ 29,00 (vinte e nove 

reais) ou seja, no mesmo patamar da menor taxa de consumo praticada pela empresa titular da 

concessão do referido serviço. 

 

V I R E . . . 

 

 



 

 

 

.../// 

 

 

Ver. Zé Moreira – PSD – Líder do Prefeito 
 

Indicação nº 250/2017 – Indica ao Secretário de Infraestrutura Hiran Sales, mostrando-lhes a 

necessidade e importância de proceder a abertura de duas extensões nas vias públicas: Avenida Tancredo 

Neves e Darci Aparecido Gavioli, dando acesso ao bairro Celídio Marques, nesta cidade. 

 

Ver. Dóris Sguizardi – 1ª Secretária DEM 

 

Requerimento nº 051/2017 – Requer à Marisa Bernardes – Diretora da Previ Líder, listagem 

nominal dos previdenciários que se aposentaram desde janeiro de 2013 até a presente data; 

Listagem nominal dos que se tornaram pensionistas desde janeiro de 2013 e os valores recebidos 

mensais, iniciais e atualmente, de cada componente das listagens acimas solicitadas. 
 

Indicação nº 246/2017 -  Indica ao Exmo. Sr. deputado Dilmar Dal Bosco a viabilização de 

estudos para que seja construída uma academia popular no local da futura praça pública situada 

no bairro Novo Horizonte II, nesta cidade. 

 

Indicação nº 255/2017 – Indica ao Prefeito Municipal com cópias ao Secretário de Infraestrutura 

Hiran Sales, a construção da Casa do Artesão, nesta cidade. 

 
 

Sujeito a alterações se necessário 
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