
REQUERIMENTO Nº 064/2016

“INFORMAÇÃO SOBRE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PSFS EM

FUNÇÃO DA EMENDA PARLAMENTAR DE R$ 408.000,00 (QUATROCENTOS E

OITO MIL REAIS) DESTINADA PARA ESTA FINALIDADE.”

O vereador  é  um importante  agente  político  do  município,  pois  deve  representar  os

interesses legítimos do povo, fazendo a mediação entre as suas necessidades e o poder executivo.

Também têm a competência de apresentar sugestões para distintos assuntos, sempre visando à

qualidade de vida dos munícipes. Assim sendo, requeiro à Mesa, após ouvir o Plenário, que o

Senhor João Bosco de Almeida Maia, Diretor da Secretaria de Saúde do Município,  informe

quais  equipamentos  foram  ou  serão  adquiridos  para  os  PSFs  em  função  dos  recursos

provenientes de emenda parlamentar de 408.000,00 (quatrocentos e oito mil reais) destinada para

esta finalidade? 

Que deste se dê conhecimento ao Exmo Senhor Prefeito Municipal de Roseira,  Jonas

Polydoro,  aos  funcionários  dos  PSFs  e  ao  Exmo.  Senhor  Carlos  Alberto  Rolim  Zarattini,

Digníssimo Deputado Federal (PT).

Justificativa

Este requerimento tem como finalidade tomar ciência do bom uso dos recursos públicos,

pois municípios  pequenos como Roseira  dependem muito  de verbas externas  para prover  as

necessidades dos munícipes.

Com a  chegada  dos  recursos  provenientes  de  emenda  parlamentar  do  Exmo  Senhor

Carlos Alberto Rolim Zarattini, Digníssimo Deputado Federal (PT), em dezembro de 2015, para

a aquisição de equipamentos para os PSFs, me vejo no dever de obter essa informação como

representante do povo, e  por ter  conquistado para a cidade a referida emenda.   Além disso,

preciso enviar uma cópia dos equipamentos adquiridos para o nobre deputado, pois assim sendo,

o mesmo perceberá a seriedade do bom uso de sua emenda parlamentar.

Como a escolha dos equipamentos passa por critérios técnicos, espero que os recursos

contemplem as reais necessidades dos PSFs e, sobretudo, da população que a eles acorrem. 



Portanto, solicito cópias das listas de equipamentos que foram ou serão adquiridos para

cada PSF.

Quero lembrar  que estou reiterando esta solicitação de informação,  pois a mesma foi

apresentada na primeira sessão deste ano, mas ainda não obtive resposta.

Portanto, aguardo uma resposta o mais breve possível.

Aproveito o ensejo, mais uma vez, para agradecer ao Deputado Zarattini pelo carinho e

compromisso com o nosso povo.

Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento.

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de agosto de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Requerimento



REQUERIMENTO Nº 065/2016

Considerando  que  é  função  do  vereador  fiscalizar  e  ajudar  a  Administração  Pública

Municipal.

Considerando que através do Requerimento nº 106/14 foi solicitado junto ao Secretário

de Estado da Saúde, o atendimento da carreta móvel do "Programa Mulheres de Peito", de suma

importância e essencial para a saúde da mulher.

Considerando que através de campanhas desse tipo, maior número de mulheres poderão

realizar  esse  exame,  pois  muitas  são  aquelas  que  não  procuram  tal  serviço  por  falta  de

informação ou tempo,  e acabam por não se prevenir  de tal  triste  doença,  onde o tratamento

precoce é uma necessidade para se salvar vidas.

Considerando que a Câmara Municipal foi informada pela Secretaria do Estado da Saúde,

que enviou ao Setor de Saúde do Município algumas determinações para que o pedido fosse

atendido, como segue anexo.

Pelos considerandos, requeiro, após ouvir o plenário, ao Executivo Municipal para que

junto ao Setor de Saúde do Município nos informe qual o motivo de até o momento não termos

tal parceria e consequentemente o atendimento da carreta móvel do referido programa em nosso

município.

.

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de agosto de 2016.

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Autor do Requerimento

Vereador Célio Francisco de Oliveira                 Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos



REQUERIMENTO Nº 066/2016

Considerando  que  devemos  levar  ao  executivo,  sugestões  que  visem  auxiliar  a

administração pública, proporcionando o bem estar e segurança da população.

Considerando que na Estrada Vicinal Francisco de Assis Vieira, que dá acesso ao Bairro

do Bonfim, possui uma cratera próxima a fazenda de propriedade da família do falecido Sr. José

Correa, cujo local é de trafego de transporte escolar, romaria, caminhões e motos.

Considerando que a cratera  surgiu devido às chuvas no final  do ano de 2015 e vem

causando riscos aos usuários que circulam pela referida estrada. 

Considerando que este pedido já foi requerido pelo nobre colega Vereador José Augusto

Coelho Pereira no final do ano passado, reitero este pedido antes que se inicie o período das

chuvas, quando poderia acontecer o aumento da cratera, e consequentemente o fechamento do

acesso ao bairro.

Importante destacar a necessidade de melhor sinalização no referido local, que possuem

apenas galhos de árvores indicando a cratera até que se solucione o problema. 

Pelos considerados requeiro,  após ouvido o plenário,  ao Exmo Prefeito  Municipal  Sr.

Jonas Polydoro e ao Vice-Prefeito Sr. Altamiro Mendes de Andrade Filho, informações sobre

que providências estão sendo tomadas afim de sanar o problema.



Que desse se de conhecimento o secretário de obras.

Ao aguardo do atendimento, nossos agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 15 de agosto de 2016.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

Autora do requerimento

Vereador José Augusto Coelho Pereira                          Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira



REQUERIMENTO Nº 067/2016

Considerando que é função do vereador fiscalizar e acompanhar a administração pública

municipal.

Considerando que o mesmo deve estar sempre bem informado sobre todos os conselhos

municipais,  que  executam  importantes  ações  junto  a  Administração  Municipal  em  prol  da

transparência e do bem estar do cidadão, seguindo determinações através de leis específicas.

Pelos considerandos, requeiro a mesa, após ouvir o plenário, para que junto ao Executivo

Municipal seja solicitado cópia da composição atualizada dos membros de todos os conselhos

municipais,  com suas respectivas ações (atas das reuniões, local e data onde elas ocorrem) e

vigência.  

.

Plenário vereador João Caltabiano, 15 de agosto de 2016.

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Autor do Requerimento

Vereador Célio Francisco de Oliveira                 Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos



REQUERIMENTO Nº 068/2016

Considerando  que  como  representante  do  povo  é  dever  do  vereador  fiscalizar  e

acompanhar a administração pública municipal.

Considerando que os cargos em comissão na prefeitura passam por frequentes mudanças,

e o vereador precisa estar sempre bem informado sobre tudo que envolve aplicação dos recursos

públicos, e a função de cada comissionado.

Pelos considerandos,  requeiro a mesa,  após ouvir  o plenário,  para que seja solicitado

junto  ao  exmo.  Prefeito  Municipal  Sr.  Jonas  Polydoro,  cópia  da  relação  atualizada  dos

funcionários que exercem cargos em comissão na prefeitura municipal.  

.

Plenário vereador João Caltabiano, 15 de agosto de 2016.

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Autor do Requerimento

Vereador Célio Francisco de Oliveira                 Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos


