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Na última Sessão Ordinária da Câmara Municipal, ocorrida no dia 14 de março de 2022,
a Vereadora Giovanna Aparecida Buono - PSL, produziu diversas Indicações que
mostramos a seguir:
Através da Indicação n°42/2022, ela solicitou a instalação de lombada ou redutores de
velocidade na Avenida Joaquim Vieira Moura Filho, próximo ao número 42.
Ela relatou que foi procurada por moradores preocupados com a alta velocidade que
os carros passam pelo local, trazendo inseguranças aos mesmo.
Indicação n° 43/2022, a Vereadora solicitou a manutenção, limpeza e iluminação do
Coreto e também a manutenção da iluminação e a poda das arvores da Praça Matriz.
Segundo a Vereadora o coreto encontra-se sujo, escuro, o que pode vir a causar
problemas e até mesmo a contaminação dos munícipes que frequentam o local.
Ela Ressaltou que a iluminação da Praça também é necessária, pois muitas luzes estão
queimadas, o que dificulta a visibilidade, trazendo o risco de ocorrer acidentes e até
mesmo abusos no local.
Indicação n° 44/2022, ela solicitou que o Chafariz da Praça da Matriz seja ligado aos
finais de semana.
O motivo do pedido é devido a Praça da Matriz ser o único lugar de lazer dos
munícipes.
Já no Requerimento n° 22/2022, ela solicitou o encaminhado oficio ao Diretor de
Esportes, solicitando o seguinte pedido de informações:
1- Detalhar valores gastos desde de Janeiro de 2021 até o presente momento.
2- Quais os benefícios feitos aos esportistas através desses valores gastos.
3- Quais foram os projetos realizados neste período.
4- Quais os projetos que serão realizados até dezembro de 2022.
Requerimento n° 23/2022, a Vereadora solicitou o encaminhado oficio ao Presidente
da APAE, solicitando os seguintes pedidos de informações:
Valor exato das obras feitas na instituição.
Valor das Verbas recebidas de todos os Deputados, e como
foram aplicadas.
Valores dos Bingos, e onde foram aplicados.
Como são realizadas as contratações dos Funcionários.
Valores recebidos por cada Profissional e todas as profissões exercidas na instituição.
Nomes das empresas contratadas e CNPJ.
Requerimento n° 24/2022, ela solicitou o encaminhado oficio ao Sr. Prefeito Municipal,
solicitando os seguintes pedidos de informações:
1- Quem são os representantes da Cultura no município.
2- Quais trabalhos e gastos foram realizados.
3- Quais os projetos e datas que serão realizados no ano vigente.
4- Qual o valor investido na Cultura até o momento.
Requerimento n° 25/2022, a Vereadora solicitou o encaminhado oficio a Diretora da
Educação, solicitando os seguintes pedidos de informações:
1- Qual o valor gasto com os kits materiais entregue aos alunos de toda rede
municipal.
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2- Qual o valor está sendo pago a Sra. Vania, profissional especialista em Educação
Especial, para fornecer cursos aos profissionais da Educação.
3- Qual a duração do curso.
"Os Requerimento é um dos instrumentos primordiais para que o vereador cumpra seu
papel e com essa prerrogativa uso dessa ferramenta para solicitar as informações acima
supramencionada"
Estes documentos podem ser acessados na integra, neste site, basta acessar o link "Relatório
de Atividades" e clicar no nome do Vereador, localizado na página .
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