
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

REQUERIMENTO 

EMENTA: Ao Executivo Municipal, com cópia ao Departamento Competente, solicitando as seguintes 

explicações no que tange o Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade 

Negra: a) cortes constantes da telefonia e Internet do Conselho referido, b) retirada das cadeiras do 

Conselho sem a anuência deste, fato ocorrido no dia 26 de outubro de 2017. 

• APROVADO 

3 Nov. 2017 

Vereador (ados Moura rt Magráo 
Presidente 

Senhor Presidente, 

Considerando que é um pedido dos moradores locais, e, que este Vereador recebeu denúncia. 

Considerando que para o adequado funcionamento do Conselho Municipal de Participação e • 

	

	
Desenvolvimento da Comunidade Negra, necessário se faz o regular fornecimento de telefonia e internet, 

porém vem ocorrendo cortes constantes dos mesmos. 

Considerando que no dia 26 de outubro do presente ano foi retirada às cadeiras do Conselho sem a 

anuência deste, e sem a anuência da entidade APAMEX, que é a detentora das mesmas. Salienta-se que 

foram devolvidas algumas cadeiras todas sujas, e até mesmo pichadas, não condizendo com as cadeiras 

que no Conselho ali estavam. Por fim destaca-se que esta atitude prejudicou a condução da reunião 

mensal do Conselho, e, prejudicou a reunião de pais da APAMEX, pois os mesmos tiveram que ficar 

limpando tais cadeiras. 

REQUEIRO à Mesa, consultando o Egrégio Plenário desta Casa de Leis, que se oficie ao Executivo 

Municipal, com cópia ao Departamento Competente, solicitando as seguintes explicações no que tange o 

Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra: a) cortes constantes da 
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telefonia e internet do Conselho referido, b) retirada das cadeiras do Conselho sem a anuência deste, fato 

ocorrido no dia 26 de outubro de 2017. 

Plenário "Dr. Francisco Romano de Oliveira", 13 de novembro de 2017. 

Vereador RAFAEL GOFFI MOREIRA 
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