CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RUA GABRIEL VANDONI BARROS
CNPJ: 03.561.974/0001-32
FONE: (67) 3231-6770

Requerimento :: Requerimento de Urgência Especial: 75 / 2018
Autor: Ver. José Tadeu Vieira Pereira
Requeiro a mesa em Regime de Urgência Especial, respeitando o regimento interno desta Augusta Casa
de Leis, e ouvindo o douto plenário, solicitando que seja enviado expediente ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal Marcelo Aguilar Iunes ao secretário de infraestrutura Dr. Ricardo Ametla e ao Diretor do
Código de postura. Para que os mesmos tomem as devidas providencias com relação aos servidores da
prefeitura que são responsáveis pelas cobranças dos impostos dos feirantes que, os mesmos usem coletes
com os símbolos da prefeitura municipal de corumbá, do código de posturas e que conduzam um crachá
de identificação com nome completo foto cpf e matricula funcional.
Justificativa: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Munícipes presentes , o nosso pedido se faz, pois,
como assíduo frequentador das feiras livres de corumbá, tenho recebido nos últimos dias várias denúncias
de pessoas sem o uniforme da prefeitura sem o crachá da prefeitura, ou seja sem nenhuma identificação
que estão fazendo cobranças do citados impostos dos feirantes e o mais grave é que o mesmo não
entregam para os feirantes nenhum recibo de comprovação de pagamento efetuado. O que nos deixa
muito preocupado, e nos leva a buscar por parte do poder executivo uma solução o mais rápido possível
para essa situação. E que sejam apurada essas denúncias, se realmente estão existindo. Acreditando na
boa acolhida deste me coloco a disposição.

SALA DAS SESSÕES, 25 de junho de 2018

José Tadeu Vieira Pereira
Vereador(a) - PDT

DOC: 1529929383
PÁGINA 1 DE 2

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RUA GABRIEL VANDONI BARROS
CNPJ: 03.561.974/0001-32
FONE: (67) 3231-6770

Tramitação
Data:
26/06/2018

Situação do
documento:
Encaminhado

Status do tramite:
Em Trâmitação

Observação:
PROVIDENCIADO ATRAVES DO OFICIO Nº 788/2018
PROVIDENCIADO ATRAVES DO OFICIO Nº 787/2018
PROVIDENCIADO ATRAVES DO OFICIO Nº 786/2018
Data:
25/06/2018

Situação do
documento:
Lido

Status do tramite:
Em análise

Data:
25/06/2018

Situação do
documento:
Em votação

Status do tramite:
Aprovado
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