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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre demandas apresentadas por 

munícipes a esta vereadora.  

 

 

Senhor Presidente,  

 

  
Considerando que esta vereadora é procurada por munícipes por 

meio do Gabinete Itinerante realizado nos bairros, presencialmente em seu gabinete, e em seu 

site através do Atendimento Transparente, na qual apresentam suas demandas; 

 

Considerando que o munícipe fez o protocolo n.º 62288/2016 na 

Prefeitura, solicitando melhorias de sinalização de trânsito na Praça Vaticano, no Bairro 

Jardim das Nações e relatou ter entrado em contato por diversas vezes com a Secretaria e que 

foi informado que realizariam uma visita técnica que até hoje não aconteceu. Verificamos no 

site da Prefeitura a situação do protocolo e informa que o processo não teve nenhum 

movimento até o momento; 

Considerando que outro munícipe fez o protocolo n.º 

41498/2016 na Prefeitura, solicitando um novo local para ministrar aulas de motocicletas e 

que até o momento não foi respondido. Segundo nos foi relatado, quando há eventos na 

dispersão localizada ao final da Avenida do Povo, prejudica os instrutores e alunos por reduzir 

o espaço para aulas. 

Assim sendo, é que:  

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, 

dispensadas as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

solicitando a V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 
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I- Há previsão de melhorias na sinalização da Praça 

Vaticano? Se sim, solicita-se o prazo de sua realização e um posicionamento ao munícipe. 

II- Há possibilidade de atender ao pedido de um novo local 

para aulas de Motocicleta? Se sim, solicita-se o prazo de realização e um posicionamento 

ao munícipe.  

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 23 de Outubro de 2017. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


