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Mutilação das árvores da Praça Santa Terezinha

Cidade das Multas

Lançamento da pré-candidatura à prefeitura

Representação ao MP da gratuidade do ônibus

Encerramento da Escola de Cidadania para Líderes Públicos

Decisão do STF sobre a Lei de Transparência na
Lista de Espera da Saúde

Fiscalização do Piscinão

Fiscalização fechamento do hospital São Lucas

Indicação da Carteira de Identificação da
Pessoa com Transtorno Autista (CIPTEA) 

Indicação implantação do
protocolo do cidadão online à
Prefeitura Municipal de
Taubaté.

Formula de Leite para crianças com
alergia

Campeonato Brasileiro de Hugby

Abertura da Casa da Cidadania

https://wa.me/5512991804254
http://www.facebook.com/eusouloreny
http://instagram.com/_eusouloreny
https://www.facebook.com/eusouloreny/videos/529931337615539/?q=mutila%C3%A7%C3%A3o+das+arvores+loreny&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/eusouloreny/videos/2648346708733413/?q=multas++loreny&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/eusouloreny/videos/2648346708733413/?q=multas++loreny&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/1173189969366387/posts/2986153218070044/
https://www.facebook.com/eusouloreny/videos/604302190129982/
https://www.facebook.com/eusouloreny/photos/a.1178668155485235/3003889062963126/?type=3&theater
https://www.facebook.com/eusouloreny/videos/212258946815588/
https://www.facebook.com/eusouloreny/videos/212623133234056/
https://www.facebook.com/1173189969366387/posts/3112707788747919/
https://www.diariodetaubateregiao.com.br/dt/vereadora-loreny-solicita-que-prefeito-regularize-a-emissao-da-carteira-de-identificacao-da-pessoa-com-transtorno-autista-ciptea/
https://www.diariodetaubateregiao.com.br/dt/vereadora-loreny-solicita-que-prefeito-regularize-a-emissao-da-carteira-de-identificacao-da-pessoa-com-transtorno-autista-ciptea/
http://camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=30640&arquivo=Arquivo/Documents/IND/30640-114415569411022020-assinado.pdf#P30640
https://www.facebook.com/eusouloreny/videos/500578463830537/?q=formula+leite+loreny&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/eusouloreny/videos/3794452227246532/
https://www.facebook.com/eusouloreny/videos/3794452227246532/
https://www.facebook.com/eusouloreny/photos/a.1178668155485235/3064770330208332/?type=3&theater
https://www.facebook.com/eusouloreny/photos/a.1178668155485235/3064770330208332/?type=3&theater
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Indicação aplicativo “Hora Marcada” na saúde

Homenagem ao Dia da Mulher Irmã Ana

Famílias de baixa renda e o projeto de construção de
habitação de interesse social
2,4 milhões devolução das emendas da saúde para o
combate ao Covid-19
Representação ao MTE sobre trabalho de profissionais de
tapa buraco
Prorrogação do ISS

Insumos de proteção para os servidores do cemitério
e velório

Combate a Dengue

Avaliação individual sobre a recolocação dos
profissionais de saúde
Solicitação de EPIS para profissionais nas
escolas para distribuição das merendas
Suspensão temporária da Taxa de
Iluminação Pública
Solicitação para confecção de
máscaras na Escola do Trabalho  

Kit de alimentação para os alunos

Suspensão de pagamento dos
parcelamentos de dívidas de
alunos junto à UNITAU

http://camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=30960&arquivo=Arquivo/Documents/IND/30960-134904176503032020-assinado.pdf#P30960
https://www.facebook.com/1173189969366387/posts/3074075222611176/
http://camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=31067&arquivo=Arquivo/Documents/IND/31067-134420394910032020-assinado.pdf#P31067
https://www.facebook.com/1173189969366387/posts/3108116005873764/
https://www.facebook.com/1173189969366387/posts/3131394213545943/
https://www.facebook.com/1173189969366387/posts/3115519108466787/
https://www.youtube.com/watch?v=Tac89zVG7Qc
https://www.facebook.com/eusouloreny/photos/a.1178668155485235/3140250409326990/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=Tac89zVG7Qc
https://www.facebook.com/1173189969366387/posts/3155087681176596/
https://www.youtube.com/watch?v=Tac89zVG7Qc
https://www.facebook.com/1173189969366387/posts/3139021236116574/
https://www.facebook.com/1173189969366387/posts/3139021236116574/
https://www.facebook.com/1173189969366387/posts/3172415792777118/
https://www.facebook.com/1173189969366387/posts/3182652621753435/
https://wa.me/5512991804254
http://www.facebook.com/eusouloreny
http://instagram.com/_eusouloreny


Acompanhe o nosso
trabalho nas redes sociais

www.eusouloreny.com
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Destinação de parte do valor gasto com publicidade para
subsidio aos donos de academia
Inclusão das óticas e optometrias dentro do rol de
atividades essenciais à população

Fiscalização do Call Center

Representação ao MP sobre conduta do gestor de
segurança e vigilância de Taubaté

Indicação Protocolo de Segurança para retomada da
vida e abertura do comércio

Fiscalização dos Testes COVID-19 em Taubaté

Apresentações circenses no modelo drive-in

Aprovação do Projeto de Lei do Coworking

Recursos para os artistas

Cancelamento da Eleição do Sindicato
dos Servidores Públicos

Audiência da LDO

Contratos Temporários

https://wa.me/5512991804254
http://www.facebook.com/eusouloreny
http://instagram.com/_eusouloreny
http://www.eusouloreny.com/
https://www.facebook.com/1173189969366387/posts/3192621697423194/
http://camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=32029&arquivo=Arquivo/Documents/REQ/32029-134833190616062020-assinado.pdf#P32029
https://www.facebook.com/eusouloreny/photos/a.1178668155485235/3219748114710552/?type=3
https://www.facebook.com/1173189969366387/posts/3209227245762639/
https://www.facebook.com/1173189969366387/posts/3258192237532806/
https://www.facebook.com/eusouloreny/photos/a.1178668155485235/3295549293797100/?type=3
http://camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=31841&arquivo=Arquivo/Documents/IND/31841-133342542702062020-assinado.pdf#P31841
https://www.facebook.com/eusouloreny/photos/a.1178668155485235/3296426800376016/?type=3
https://www.facebook.com/eusouloreny/photos/a.1178668155485235/3296426800376016/?type=3
https://www.facebook.com/1173189969366387/posts/3301128243239205/
https://www.facebook.com/eusouloreny/photos/a.1178668155485235/3328242400527789/?type=3
https://www.facebook.com/eusouloreny/photos/a.1178668155485235/3331441273541235/?type=3
https://www.facebook.com/eusouloreny/photos/a.1178668155485235/3309668832385146/?type=3
https://www.facebook.com/eusouloreny/photos/a.1178668155485235/3309668832385146/?type=3

