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PO DER EXE CU TI VO
LEI Nº  1.208, DE 22 DE JUNHO DE 2015.

Dispõe sobre a avaliação do Plano Plu-
rianual para o período de 2014/2017 –
Ano Base 2014.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ
aprova e eu sanciono a seguinte Lei.

Artigo 1º -  O Anexo atualizado com as
adequações do valor total estimado dos progra-
mas e metas das ações previstos no Plano Pluria-
nual, passa a vigorar na forma dos Anexos I e II
da presente Lei.

Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.

Artigo 3º – Revogam-se as disposições
em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ , 
em 24 de junho de 2015.

LUIZ ANTONIO DA SILVA NEVES
Prefeito Municipal
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LEI Nº  1.209, DE 22 DE JUNHO DE 2015.

Obrigatoriedade da divulgação explí-
cita de cartaz contendo informações so-
bre a validade dos produtos alimentí-
cios postos em promoção nos super-
mercados e estabelecimentos similares.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ
aprova e eu sanciono a seguinte Lei.

Artigo 1º -  Ficam obrigados os super-
mercados e estabelecimentos similares a divulga-
ção explícita de cartaz contendo informações so-
bre a validade dos produtos alimentícios postos
em promoção.

Parágrafo Único: O cartaz deverá conter
a seguinte informação: ‘CONSUMIDOR, OB-
SERVE A VALIDADE DESTE PRODUTO!”.

Artigo 2º - A inobservância desta Lei
acarretará multa no valor de 01 (um) salário míni-
mo nacional vigente na data da autuação.

Artigo 3º – Essa Lei entra em vigor na

data da sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ , 
em 24 de junho de 2015.

LUIZ ANTONIO DA SILVA NEVES
Prefeito Municipal

LEI Nº  1.210, DE 09 DE JUNHO DE 2015.

Dispõe sobre a criação do Dia Muni-
cipal da Música “Gospel” e a sua in-
clusão no calendário Oficial do Mu-
nicípio.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ
aprova e eu sanciono a seguinte Lei.

Artigo 1º - Fica  instituído o Dia da Músi-
ca “Gospel” no Município de Piraí, a ser come-
morado todo segundo domingo do mês de dezem-
bro, Dia da Bíblia.

Artigo 2º - O dia a que se refere o arti-
go anterior será destinado à realização de

eventos musicais, com corais, duplas, trios,
bandas, solista e instrumentais, saraus, reci-
tais, dente outros.

Parágrafo Único: Também será destina-
do a ser realizado pelas igrejas, eventos culturais,
históricos, teatrais, danças e afins.

Artigo 3º – O Poder Público Municipal
poderá, nos termos da lei, apoiar eventos ligados
ao universo “gospel”, inclusive, autorizando o
uso de espaços públicos para estes fins e ativida-
des correlatas.

Artigo 4º – Fica incluída no calendário
oficial do município a data a que se refere o art. 1º
desta Lei.

Artigo 3º – Essa lei entra em vigor na da-
ta da sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ , 
em 24 de junho de 2015.

LUIZ ANTONIO DA SILVA NEVES
Prefeito Municipal



LEI Nº  1.211, DE 09 DE JUNHO DE 2015.

Fica o Executivo autorizado a estabele-
cer normas gerais e critérios básicos
para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida, nos espaços
destinados à prática de esportes e dá
outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ
aprova e eu sanciono a seguinte Lei.

Artigo 1º -  Fica autorizado o Executivo
Municipal a estabelecer normas gerais e critério bási-
co para a promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzi-
da, nos espaços destinados à prática de esportes, me-
diante a supressão de barreiras e de obstáculos nas
vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na
construção e reforma de praças, parques, edifícios.

Artigo 2o - As vias públicas, os parques e
os demais espaços de uso público existentes, as-
sim como as respectivas instalações de serviços e
mobiliários urbanos poderão ser adaptados, obe-
decendo-se ordem de prioridade que vise à maior
eficiência das modificações, no sentido de promo-
ver mais ampla acessibilidade às pessoas portado-
ras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Parágrafo único: Os parques de diver-
sões, públicos e privados, podem adaptar, no míni-
mo, 5% (cinco por cento) de cada brinquedo e equi-
pamento, e identificá-lo para possibilitar sua utili-
zação por pessoas com deficiência ou com mobili-
dade reduzida, tanto quanto tecnicamente possível. 

Artigo 3o - O projeto e o traçado dos ele-
mentos de urbanização públicos e privados de uso
comunitário, nestes, compreendidos os itinerários
e as passagens de pedestres, os percursos de en-
trada e de saída de veículos, as escadas e  rampas,
poderá observar os parâmetros estabelecidos pe-
las normas técnicas de acessibilidade da Associa-
ção Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Artigo 4o - Os banheiros de uso público
existentes ou a construir em parques, praças, jar-
dins e espaços livres públicos poderão ser acessí-
veis e dispor, pelo menos, de um sanitário e um
lavatório que atendam às especificações das nor-
mas técnicas da ABNT.

Artigo 5º - A Administração Pública Mu-
nicipal poderá destinar os recursos oriundos de
convênios firmados entre os Poderes Executivos
da União e Estado com o Município, para a cons-
trução e reformas de parques, praças e outros lo-
cais que têm por objetivo a prática de esportes e
lazer, à colocação de brinquedos e equipamentos
desenvolvidos para pessoas portadoras de neces-
sidades especiais de todas as idades.

Parágrafo único- Os brinquedos e equi-
pamentos apresentados na presente lei poderão
ser sinalizados, delimitando sua finalidade de se-
rem adaptados para a integração dos portadores
de necessidades especiais.

Artigo 6º -  A Administração Pública Mu-
nicipal poderá destinar, anualmente, dotação orça-
mentária para as adaptações, eliminações e su-

pressões de barreiras arquitetônicas existentes nos
edifícios de uso público de sua propriedade e na-
queles que estejam sob sua administração ou uso.

Artigo 7º -  As organizações representati-
vas de pessoas portadoras de deficiência poderá
acompanhar o cumprimento dos requisitos de
acessibilidade estabelecidos nesta Lei.

Artigo 8º -  Esta Lei entra em vigor na da-
ta de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ , 
em 24 de junho de 2015.

LUIZ ANTONIO DA SILVA NEVES
Prefeito Municipal

LEI Nº  1.212, DE 09 DE JUNHO DE 2015.

Autoriza o Poder executivo Municipal
a implantação do Programa “Lixo Re-
ciclado na Escola”, nas Escolas Munici-
pais de Piraí.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ
aprova e eu sanciono a seguinte Lei.

Artigo 1º -  Fica autorizado o Poder Execu-
tivo Municipal a instituir o programa “Lixo Recicla-
do na Escola”, nas escolas da rede pública municipal. 

Artigo 2º - O Programa “Lixo Reciclado
na Escola”consiste na implantação de sistema de
coleta seletiva de resíduos recicláveis nos estabe-
lecimentos de ensino da rede pública municipal,
sob a orientação da direção da escola, professores
e funcionários habilitados. 

§ 1º- As atividades didático-pedagógicas
fundamentadas na educação ambiental consistem
em ações por parte dos professores, que possibili-
tem a compreensão do gerenciamento do progra-
ma, bem como a implementação do processo da
coleta seletiva e sua viabilidade econômica, esti-
mulando, ainda, a apresentação de trabalhos, por
parte dos alunos, envolvendo o tema. 

§ 2º - Poderá,  ainda, os professores dar
ênfase à educação ambiental, podendo contar
com a participação de outros órgãos do governo
e/ ou Organizações Não Governamentais. 

Artigo 3º - O processo de coleta seletiva
a que se refere esta Lei consiste na separação de
matérias descartadas, tais como papel, papelão,
plástico, alumínio, vidro, entre outros bens, como
seu armazenamento em recipientes próprios dis-
postos no interior das escolas, em local de fácil
acesso para sua posterior comercialização. 

Parágrafo único – Os recipientes, a que
se refere o caputdeste artigo, poderão ser utiliza-
dos para armazenar lixo, de forma separada, iden-
tificados com as cores personalizadas para reci-
clagem, na forma abaixo: 

I – verde, para armazenamento do vidro; 
II – azul, para armazenamento de papel e

papelão; 
III - vermelha, para armazenamento dos

plásticos;
IV – amarela, para armazenamento de alumínio. 

Artigo 4º - No início de cada ano letivo,
será formado um grupo de conselheiros constituí-
do por pais, alunos, professores e funcionários em
cada unidade escolar com o objetivo de discutir e
planejar as ações a serem desenvolvidas, e visan-
do sensibilizar a comunidade escolar sobre a im-
portância da participação no Programa. 

Artigo 5º - Compete ao Conselho, junta-
mente com a direção da escola, apresentar semes-
tralmente, o balanço financeiro do produto obtido
com o material reciclado. 

Artigo 6º - Caberá ainda ao Conselho:

I - planejar e executar ações com o objeti-
vo de recolher materiais recicláveis junto à comu-
nidade  onde a escola esteja instalada; 

II - promover atividades didáticas com o
propósito de difundir a educação ambiental den-
tro e fora da escola; 

III - participar e organizar, junto à comu-
nidade,  ações referentes à conservação e preser-
vação do meio ambiente; 

IV - instituir o espaço físico que será des-
tinado ao armazenamento dos materiais reciclá-
veis recolhidos pelos alunos, bem como os doa-
dos pela comunidade; 

V - manter o controle da quantidade dos
materiais recicláveis que entram no recinto escolar; 

VI - organizar  gincanas com o objetivo
de ampliar a participação dos alunos na coleta de
materiais recicláveis. 

Artigo 7º - O lucro financeiro obtido com
a comercialização do lixo será revertido em bene-
fício da própria escola. 

Artigo 8º - Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ , 
em 24 de junho de 2015.

LUIZ ANTONIO DA SILVA NEVES
Prefeito Municipal

LEI Nº  1.213, DE 09 DE JUNHO DE 2015.

Institui a Semana Municipal “Todos
Juntos Contra a Pedofilia” e dá outras
providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ
aprova e eu sanciono a seguinte Lei.

Artigo 1º -  Fica instituída no âmbito do
Município de Piraí, a Semana Municipal “Todos
Juntos Contra a Pedofilia”.

Parágrafo único. A Semana Municipal
“Todos Juntos Contra a Pedofilia” será realizada
anualmente, na semana em que se comemora o Dia
Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Se-
xual de crianças e Adolescentes (18 de maio).

Artigo  2º -   A data, ora instituída, passa-
rá a constar do Calendário Oficial de Eventos do
Município.

Artigo 3º-  A Semana Municipal Todos
Contra a Pedofilia terá por objetivo conscientizar
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a população através de procedimentos informati-
vos, educativos, organizativos, palestras, audiên-
cia pública e conferências, a fim de que a socieda-
de possa conhecer melhor o assunto e debater so-
bre iniciativas de combate ao crime de pedofilia.

Artigo 4º -  Fica o Poder Executivo Mu-
nicipal, em conjunto com o Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente –
CMDCA, bem como o Conselho Tutelar autori-
zado a criar, organizar e implantar todas as ações
necessárias a serem realizadas nesta semana.

Parágrafo único. Para a realização do
evento deverá ser criada, com antecedência míni-
ma de 90 (noventa) dias, por ato conjunto do Po-
der Executivo Municipal e do Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e do Adolescente, jun-
tamente com o Conselho Tutelar, uma comissão
paritária, composta por representantes da socie-
dade civil organizada e do poder público, visando
à organização e realização do evento.

Artigo 5º - Poderá o Poder Executivo Mu-
nicipal firmar parcerias com a iniciativa pública ou
privada, pessoas físicas ou jurídicas, entidades reli-
giosas e universidades para a realização e organiza-
ção da Semana Municipal Todos Contra a Pedofilia.

Artigo 6º - Fica o Poder Executivo Munici-
pal autorizado a,  juntamente com o Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e
demais entidades representativas, convidar repre-
sentantes do Governo Federal, do Governo do Esta-
do e de demais segmentos representativos da crian-
ça e do adolescente para promoverem e debaterem
em audiências públicas, conferências e palestras,
ações que visem ao combate do crime de pedofilia.

Artigo 7º -  As demais normas necessá-
rias à realização da Semana Municipal   Todos
Contra a Pedofilia deverão ser estabelecidas por
ato próprio do Poder Executivo Municipal.

Artigo 8º -  As despesas com a execução da
Semana Municipal Todos Contra a Pedofilia serão
suportadas por recursos oriundos de dotação pró-
pria do Município, suplementadas, se necessário.

Artigo 9º -  Esta Lei entra em vigor na da-
ta da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ , 
em 24 de junho de 2015.

LUIZ ANTONIO DA SILVA NEVES
Prefeito Municipal

LEI Nº  1.214, DE 09 DE JUNHO DE 2015.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a
criar o Programa Municipal de Alimen-
tação Escolar - PMAE, com cadastro pa-
ra fornecimento de merenda escolar dife-
renciada para os alunos diagnosticados
como diabéticos, hipertensos, hipoglicê-
micos, anêmicos, obesos e celíacos nas es-
colas da rede pública do Município.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ
aprova e eu sanciono a seguinte Lei.

Artigo 1º O Programa Municipal de Ali-
mentação Escolar - PMAE tem por objetivo contri-
buir para o crescimento e desenvolvimento biopsi-
cossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a
formação de hábitos alimentares saudáveis dos alu-
nos, por meio de ações de educação alimentar e nu-
tricional e da oferta de refeições que cubram as suas
necessidades nutricionais durante o período letivo.

Artigo 2° - Com base no PMAE, o Executi-
vo Municipal poderá realizar cadastro dos alunos
matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino,
com necessidades alimentares especiais, para que
seja distribuída merenda escolar diferenciada para
os alunos diagnosticados como diabéticos, hiperten-
sos, hipoglicêmicos, anêmicos, obesos e celíacos,
em todas as escolas da rede publica municipal.

Artigo 3º - Os cardápios da alimentação es-
colar poderão ser elaborados pelo nutricionista res-
ponsável da rede pública com a utilização de gêne-
ros alimentícios básicos, respeitando as referências
nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura e a
tradição alimentar da localidade, pautando-se na
sustentabilidade e diversificação agrícola local na
alimentação saudável e adequada, sempre orientada
e supervisionada por médicos quando necessário.

Artigo 4º - As ações para cumprimento
dos programas estabelecidos nesta Lei poderão
ser efetivadas através da própria estrutura admi-
nistrativa do Executivo Municipal.

Artigo 5º - A aplicação desta Lei correrá
por conta de dotação orçamentária própria da Se-
cretaria Municipal de Educação, e, havendo ne-
cessidade, poderá ser efetuado o remanejamento
de verbas no orçamento do ano seguinte.

Artigo 6º - Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ , 

em 24 de junho de 2015.

LUIZ ANTONIO DA SILVA NEVES
Prefeito Municipal

P O R T A R I A   Nº 563/2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE PI-
RAÍ , usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

- CONSIDERANDO o disposto nos ar-
tigos 26 e 27 da Lei nº 964, de 11/08/2009;

- CONSIDERANDO o laudo médico
elaborado pela Empresa GL Comércio de Consul-
toria de Segurança do Trabalho Ltda-ME;

- CONSIDERANDO, o que consta no
Processo nº  12.750/2014;

                                                                  
R E S O L V E readaptar por prorroga-

ção, a servidora municipal, MARIA DOROT-
HEA DE SOUZA, Docente I, matrícula nº 5647,
para desempenhar as atribuições descritas as fls.
65 do referido processo pelo prazo de 60 (sessen-
ta) dias, com início em 13/06/2015 e término em
11/08/2015.

                                        

Publique-se
Registre-se e Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ , 
em 23 de junho de 2015.

LUIZ ANTONIO DA SILVA NEVES
Prefeito Municipal

P O R T A R I A   Nº 564/2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE PI-
RAÍ , usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

- CONSIDERANDO o disposto nos ar-
tigos 26 e 27 da Lei nº 964, de 11/08/2009;

- CONSIDERANDO o laudo médico
elaborado pela Empresa GL Comércio de Consul-
toria de Segurança do Trabalho Ltda-ME;

- CONSIDERANDO, o que consta no
Processo nº  13.491/2011;

                                                                  
R E S O L V E readaptar por prorroga-

ção, a servidora municipal, CLAUDIA CRISTI-
NA OLIVEIRA DA SILVA , Agente de Serviços
Gerais, matrícula nº 5786, para desempenhar as
atribuições descritas as fls. 42 do referido proces-
so pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com
início em 30/05/2015 e término em 25/11/2015.

                                        
Publique-se
Registre-se e Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ , 
em 23 de junho de 2015.

LUIZ ANTONIO DA SILVA NEVES
Prefeito Municipal

P O R T A R I A   Nº 565/2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE PI-
RAÍ , usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

- CONSIDERANDO o disposto nos ar-
tigos 26 e 27 da Lei nº 964, de 11/08/2009;

- CONSIDERANDO o laudo médico
elaborado pela Empresa GL Comércio de Consul-
toria de Segurança do Trabalho Ltda-ME;

- CONSIDERANDO, o que consta no
Processo nº  08342/2015;

                                                                  
R E S O L V Ereadaptar, a servidora muni-

cipal, SONIA SERVA GONÇALVES LIBANIO ,
Inspetor de Alunos, matrícula nº 5050, para desem-
penhar as atribuições descritas as fls. 07 do referido
processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
com início em 11/06/2015 e término em 07/12/2015.

                                        
Publique-se
Registre-se e Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ , 
em 23 de junho de 2015.

LUIZ ANTONIO DA SILVA NEVES
Prefeito Municipal
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PORTARIA SMS/GS N° 029, 
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014.

Designa servidor para responder pelo Se-
tor de Contabilidade do Fundo Munici-
pal de Saúde, no período que menciona.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE PIRAÍ, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Mu-
nicipal n° 367, de 25 de novembro de 1993, que ins-
titui o Fundo Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de disci-
plinar o controle, a legalidade e a agilidade dos pro-
cedimentos pertinentes ao sistema Tesouraria do
Fundo Municipal de Saúde;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor CARLOS
HENRIQUE DOS SANTOS VIEIRA, matrícula
n° 6848, para substituir a servidora MARINETE
MANOEL DE MATTOS FERREIRA , matrícula
5592, nas atividades de responsável pelo Setor de
Contabilidade do Fundo Municipal de Saúde, em
suas faltas e impedimentos, especialmente no perío-
do de licença maternidade da substituída, com efei-
tos a partir de 13 de dezembro de 2014, podendo, pa-
ra tanto, executar todas as tarefas inerentes à função.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA ROCHA
Secrtetária Municipal de Saúde

(Publicação omitida no Informativo Oficial do Município de
Piraí n° 1.351, de 05/01/2015)

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015

AVISO DE ADIAMENTO

O Município de Piraí, através da Comissão de Lici-
tação comunica aos interessados que poe questões
de ordem administrativa fica adiada para o dia
29/06/2015 às 9 horas a data da abertura da Tomada
de Preços nº 002/2015.
Local: Rua Dr. Antonio Garcia da Silveira, nº 16-
Fundos, Centro, Piraí-RJ.
Informação: Secretaria de Administração, no endere-
ço acima referido, no horário de 10h às 15h, de segun-
da à sexta-feira – Tel: (024) 2431-9964/9950.
Carlos Eduardo de Souza
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PORTARIA Nº 17/2015

O Presidente da Câmara Municipal de Piraí,
no uso de suas atribuições legais, e;

Considerando o disposto no inciso I do artigo
90, da Lei nº 964, de 11 de agosto de 2009, que dispõe
sobre o Regime Jurídico dos Servidores Municipais;

RESOLVE:

I – Conceder, retroativamente, 5 (cinco)
dias de licença médica, a servidora Sidnea Apareci-
da da Silveira Ferreira, matrícula 042-3, a partir 15
de junho do corrente ano.

II – Publique-se, registre-se e cumpra-se.

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ, em 17
de junho de 2015.

MOACIR GONÇALVES DA ROCHA JUNIOR
Presidente

INDICAÇÕES

INDICAÇÃO Nº 135/2015- Indica ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, que seja providenciada a
instalação de interruptores, separados, para ligar a luz
da quadra poliesportiva e da praça localizadas no Bair-
ro Fraternidade, em Arrozal. Piraí – RJ, 05/05/2015. (a)
Darlei Gomes de Moraes.
INDICAÇÃO Nº 136/2015- Indica ao Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito Municipal, que seja a construção
de abrigos para passageiros de ônibus ao longo da Ave-
nida Guadalajara. Piraí – RJ, 05/05/2015. (a) José Pau-
lo Carvalho de Oliveira.
INDICAÇÃO Nº 137/2015- Indica ao Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito Municipal, a viabilidade de se ins-
talar uma unidade do CRAS no Bairro Varjão. Piraí –
RJ, 05/05/2015. (a) Flávio de Almeida Ribeiro.
INDICAÇÃO Nº 138/2015- Indica ao Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito Municipal, que seja feita a coloca-
ção de quebra-molas no trecho correspondente à entra-
da e saída do Condomínio Portal do Vale até o  estacio-
namento do TUTUCÃO. Piraí – RJ 05/05/2015. (a) Jo-
sé Paulo Carvalho de Oliveira
INDICAÇÃO Nº 139/2015- Indica ao Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito Municipal, que seja feita a instala-
ção de uma linha telefônica na subprefeitura de Santa-
nésia. Piraí – RJ, 05/05/2015. (a) Luiz Fernando Co-
lucci Júnior
INDICAÇÃO Nº 140/2015- Indica ao Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito Municipal, um estudo técnico para
definir um planejamento e execução de projetos de sa-
neamento básico em todo o Bairro Rosa Machado. Pi-
raí – RJ, 05/05/2015. (a) Luiz Fernando Colucci Jú-
nior.
INDICAÇÃO Nº 141/2015- Indica ao Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito Municipal, que seja feito um estu-
do e a viabilidade de se criar um Projeto de Lei deter-
minando o funcionamento das farmácias em regime de
Plantão 24 horas, com revezamento entre as farmácias,
no município de Piraí. Piraí – RJ, 11/05/2015. (as)
Moacir Gonçalves da Rocha Júnior e Flávio de Al-
meida Ribeiro.
INDICAÇÃO Nº 142/2015- Indica ao Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito Municipal, adoção de providências
como objetivo de adquirir geradores e instalar nos
Prontos-Socorros do Município de Piraí. Piraí – RJ,
11/05/2015. (a) Darlei Gomes de Moraes.
INDICAÇÃO Nº 143/2015 - Indica ao Excelentís-
simo Senhor Prefeito Municipal, a viabilidade de
construir abrigos para passageiros nos pontos de
ônibus ao longo da Estrada João Guimarães, em Ar-
rozal.  Piraí – RJ, 12/05/2015. (a) José Paulo Car-
valho de Oliveira.
INDICAÇÃO Nº 144/2015- Indica ao Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito Municipal, solicita a recuperação
do piso em toda a área externa do Centro de Especiali-

dades de Piraí, localizado na Rua Hélio Senna, nº 31,
Centro Piraí. Piraí – RJ, 12/05/2015. (a) Charles Tor-
res Dias.
INDICAÇÃO Nº 145/2015- Indica ao Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de cons-
trução de uma praça de lazer com academia para 3ª Ida-
de e brinquedos infantis no Bairro Ponte das Laranjei-
ras. Piraí – RJ, 12/05/2015. (a) Moacir Gonçalves da
Rocha Júnior.
INDICAÇÃO Nº 146/2015- Indica ao Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito Municipal, a viabilidade de se fazer
um Projeto de Lei, visando a autorização gradual da da-
ta-base de maio para janeiro, dos servidores públicos
municipais. Piraí – RJ, 12/05/2015. (a) Moacir Gon-
çalves da Rocha Júnior.
INDICAÇÃO Nº 147/2015- Indica ao Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito Municipal, que seja feita a reforma
do ponto de ônibus na entrada do Bairro Ponte de Ci-
mento, sentido Barra do Piraí. Piraí – RJ, 28/04/2015.
(a) José Paulo Carvalho de Oliveira.
INDICAÇÃO Nº 148/2015- Indica ao Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito Municipal, a viabilidade de provi-
denciar reparos no piso asfáltico da Rua Varjão, no
Bairro Varjão. Piraí RJ, 18/05/2015. (a) Flávio de Al-
meida Ribeiro.
INDICAÇÃO Nº 149/2015- Indica ao Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito Municipal, a viabilidade de provi-
denciar reparos no piso asfáltico da Rua Orlando Silva,
no Bairro Varjão. Piraí – RJ, 18/05/2015. (a) Flávio de
Almeida Ribeiro.
INDICAÇÃO Nº 150/2015- Indica ao Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito Municipal, que seja executados
serviços de roçada, capina e conservação das ruas dos
Bairros Koop Land e Km 3. Piraí – RJ, 18/05/2015. (a)
Mário Hermínio da Silva Carvalho.
INDICAÇÃO Nº 151/2015- Indica ao Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito Municipal, a providências no senti-
do de retirar lixos e  entulhos às margens do Rio Piraí.
Piraí – RJ, 18/05/2015. (a) Mário Hermínio da Silva
Carvalho.
INDICAÇÃO Nº 152/2015- Indica ao Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito Municipal, a reforma da arquiban-
cada, calçada e alambrado da quadra poliesportiva lo-
calizada na Praça São Benedito, em Arrozal. Piraí – RJ,
18/05/2015. (a) Darlei Gomes de Moraes.
INDICAÇÃO Nº 153/2015- Indica ao Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito Municipal, a reforma e colocação
de alambrado no muro do cemitério, na divisa com o
campo de futebol, em Arrozal. Piraí – RJ, 18/05/2015.
(a) Darlei Gomes de Moraes.
INDICAÇÃO Nº 154/2015- Indica ao Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito Municipal, que seja providenciada
a colocação  de quebra-molas nas Ruas Olavo Carneiro
Pinto e Édson Mota, situadas no Ponto 40, em Santané-
sia.Piraí – RJ, 18/05/2015. (a) Luiz Fernando Colucci
Júnior.
INDICAÇÃO Nº 155/2015- Indica ao Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito Municipal, a instalação de Acade-
mia ao Ar Livre no Bairro Cacaria. Piraí – RJ,
19/05/2015. (a) José Paulo Carvalho de Oliveira.
INDICAÇÃO Nº 156/2015- Indica ao Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito Municipal, a pavimentação da Rua
João Brito, que liga a subestação da Light até o restau-
rante Produtos da Roça, que margeia a Rodovia Presi-
dente Dutra, em Arrozal. Piraí – RJ, 19/05/2015. (a) Jo-
sé Paulo Carvalho de Oliveira.
INDICAÇÃO Nº 157/2015- Indica ao Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito Municipal, a reforma da calçada do
Jardim de Infância Maia Vinagre, localizado no Praça
Jacques Crolard, em Santanésia. Piraí – RJ,
19/05/2015. (a) Luiz Fernando Colucci Júnior.

SE CRE TA RIA MU NI CI PAL DE ADMINISTRAÇÃO

PO DER LE GIS LA TI VO
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