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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre emendas impositivas. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que no ano de 2017, foram realizadas emendas 

impositivas voltadas para o funcionamento e melhorias de grupos, entidades, escolas, prédios 

públicos, entre outros; 

Considerando que nossa intenção é acompanhar o andamento e 

aplicação das emendas realizadas por esta vereadora; 

 

Considerando que anteriormente foi protocolado o 

Requerimento nº 1.126/2018, o qual questionava o andamento de emendas impositivas e 

obteve-se em resposta a numeração de requisições e processos administrativos. 

 

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: 

 

I – Solicita-se o envio da requisição abaixo que trata sobre 

reforçar a dotação para a construção de Arena Rugby. 

 

 Requisição nº 10.609/18.  

 

 

II- Solicita-se o envio da mensagem e requisições abaixo 

relacionadas que tratam sobre a compra bianual de domínio para o funcionamento e 

manutenção dos conselhos e compra de equipamentos, móveis e utensílios para os 

conselhos. 
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 Mensagem nº 60/2018; 

 Requisição nº 3694/18; 

 Requisição nº 4139/18; 

 Requisição nº 4549/18 

 Processo Administrativo nº 23.694/18;  

 Processo administrativo nº 23.704/18; 

 Requisição nº 4309/18; 

 Processo administrativo nº 24.964/18 

 Requisição nº 10768/18 

 

 

III- Solicita-se o envio da requisição e processo administrativo 

citados abaixo que tratam sobre reforçar a dotação para pequenos reparos nas escolas: 

EMEF Diácono José Ângelo Victal, EMEF Vereador Pedro Grandchamp, EMEIEF Tomé 

Portes Del Rei, EMEIEF Prof. Ciniro Mathias Bueno, EMEF Prof. José Sant’Anna de 

Souza, EMEF Ver. Joaquim França, EMIEF Profª Anita Ribas de Andrade, EMEF Prof. 

Walter de Oliveira (Sonia Maria), EMEF Profª Docelina Silva de Campos Coelho, EMF 

Prof. Lafayette Rodrigues Pereira, EMEF Celina Monteiro de Castro, garantindo o valor 

de R$ 2.000,00 para cada uma. 

 

 

 Requisição nº 5814/18;  

 Processo Administrativo nº 32.022/18. 

 

 

IV- Solicita-se o envio das requisições e processos 

administrativos abaixo que tratam sobre reforçar a dotação para a compra de 

equipamentos, móveis e utensílios para a sala do Simube. 

 

 

 Requisição nº 4.541/18; 

 Requisição nº 4.545/18; 

 Requisição nº 10.777/18;  

 Processo administrativo nº 24.964/18; 

 Processo administrativo nº 23.704/18. 

 

 

V- Solicita-se o envio da requisição abaixo que trata sobre 

reforçar a dotação para a instalação de academia ao ar livre na associação de moradores 

no Bairro Água Quente. 

 

 Requisição nº 9.314/18.  
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VI- Solicita-se o envio da requisição e do processo 

administrativo abaixo que tratam sobre reforçar dotação para política voltada às mulheres 

em situação de violência doméstica.  

 

 

 Requisição nº 3.853/18; 

 Processo Administrativo nº 28.220/18. 

 

 

VII- Solicita-se o envio das requisições abaixo que tratam sobre 

reforçar a dotação para conservação dos recursos hídricos.  

 

 

 Requisição nº 8.605/18;  

 Requisição nº 8.580/18. 

 

 

VIII- Solicita-se o envio das requisições e processos 

administrativos abaixo que tratam sobre reforçar a dotação para ações de Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial hospitalar. 

 

 

 Requisição nº 9.551/18 

 Requisição nº 9.559/18,  

 Requisição nº 9.881/18 

 Processo administrativo nº 43.110/18 

 Processo administrativo nº 63.345/18 

 

IX- Solicita-se o envio das requisições e processo administrativo 

abaixo que tratam sobre reforçar dotação para confecção e impressão de cartilhas de ação 

educativa sobre saúde da mulher gestante.  

 

 Requisição nº 6.952/18  

 Requisição nº 9805/18  

 Processo Administrativo nº 32.124/18 

 Requisição nº 9.805/18 

 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 24 de Setembro de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


