
MUNICÍPIO DE BURITIS 
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

GABINETE DO VEREADOR JOAO PINTO JUNIOR LEITE RAMALHO 

REQUERIMENTO N°. 	 /2021 

AUTOR: João Pinto Junior Leite Ramalho 

PARA: Secretaria Municipal de Agricultura 

REQUERENDO: Relatório com nome da pessoa e endereço, por ordem de chegada, de 
TODOS os agendamentos realizados pelos produtores rurais, bem como aqueles com 
Indicação realizada pelos Vereadores, para utilização dos tratores de pneus, para 
gradeação das terras; bem como para utilização da patrulha com utilização em todos os 
tipos de cascalhamentos nos acessos e nas propriedades rurais, que estão na escala para 
ainda serem executados por esta secretaria. 

Leidi,IbJMsfniz Bernardes 
Diretora Executiva 
Matrícula 2063-5 

Prefeitura de Buritis 

O c 	 JUSTIFICATIVA 

O vereador que ao final subscreve, verifica a necessidade 
dessas informações, para que os Vereadores venham a fiscalizar com eficiência o 
cumprimento dos agendamentos na sequencia agendada, bem como fiscalizar e 
acompanhar o tempo que um determinado agendamento poderá ser executado, evitando 
também com isso, a execução de serviços fora do agendamento oficial ou até mesmo, 
colocando para execução, serviços agendados posteriormente a outros que agendaram 
primeiro, o que caracterizaria fatos graves e possíveis de punição para os responsáveis. 

Diante da importância do assunto e por estar contido 
expressamente em Lei Municipal, é que vimos solicitar a aprovação do presente 
Requerimento pelos nobres pares desta Casa de Leis. 

RECEBI 

Mardelly Costa Silva 
Assessora d Processos 

Legislativo da Mesa Diretor 

Gabinete do Vereador JOÃO PINTO 
JUNIOR LEITE RAMALHO, ao 01 dia 
do mês de março do ano de dois mil e 
vinte e um. 

APROVADO  

EM: / 	 João Pi to 

/ 

Junior Leite Ramalho 
 SESSÃO ORDINÁRIA 	 Vereador - PDT  

Mar . procsso  
Asses a 

Legislativo da Mesa Diretor. 

Av. Porto Velho, Setor 02 - Cidade de Buritis - Estado de Rondônia. 
Contato: jrama1ho2@yahoo.com.br  / (069) 984143198— Câmara: (069) 3238-3107 


