
Sexta Sessão Ordinária de 27 de maio de 2020. 

4ª Sessão Legislativa – 14ª Legislatura 

 

PAUTA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

a) Ata da 5ª Sessão Ordinária de 13 de maio de 2020. A Ata ficará à 

disposição dos vereadores para emitirem os seus pareceres caso 

julguem necessários, senão será considerada aprovada; 

 

b) Leitura, discussão do Requerimento nº 19/2020 – autoria do 

vereador João Antônio de Souza – que requer ao chefe do Poder 

Executivo que manifeste-se sobre o que segue: 

“Ref. as torres de telefonia móvel localizadas na circunscrição do 

município: 

1 – Quando vencem os seus contratos de cessão de uso do solo 

com o município? 

2 – Quanto foi arrecadado até o presente momento de cada 

empresa que opera no município? 

3 – Existe outras formas de pagamentos efetuados pelas empresas, 

além da pecuniária?  

4 – Onde estão sendo empregados os valores monetários oriundos 

das cessões de uso?” 

 

c) Leitura, discussão do Requerimento nº 20/2020 – autoria do 

vereador Ronaldo de Oliveira Santos – que requer ao chefe do 

Poder Executivo que manifeste-se sobre o que passa expor:  

“Ref. ao veículo Chevrolet Celta, placas DBA 3346: 

1 – Por que o veículo não está à disposição da Coordenadoria de 

Assistência Social?” 

2 – Por que o veículo está descaracterizado, sem os adesivos de 

identificações?  



3 – Onde encontra-se atualmente? 

4 – Onde está sendo usado, por quem e por quê?” 

 

d) Leitura, discussão do Requerimento nº 21/2020 – autoria do 

vereador Claudenir Tonjani – que requer ao chefe do Poder 

Executivo que manifeste-se sobre o que passa expor:  

“Havendo condições, promova a instalação de uma luminária 

completa no poste da CPFL, sito à R. Honorata Ferrari Secco, altura 

do nº 55 - Jardim Santa Alice;”                                                                

 

e) Leitura, discussão do Requerimento nº 22/2020 – autoria do 

vereador Claudenir Tonjani – que requer ao chefe do Poder 

Executivo que manifeste-se sobre:  

“Dentro das possibilidades, construa duas lombadas em 

conformidade com as normas do CONTRAN, sendo: uma na Rua 

05, entre os números 1308 e 1353; outra na Rua 08, entre os 

números 1031 e 1069, ambas no Bairro Nova Macaúbas;” 

                                                   

f) Leitura, discussão do Requerimento nº 23/2020 – autoria do 

vereador-presidente João Baptista Paula – que requer ao chefe do 

Poder Executivo que manifeste-se sobre o que passa aduzir: 

“Local: Creche Maria Luiza, nesta, na medida do possível, 

providencie: 

1 – Substituição de dois vasos sanitários nos banheiros; 

2 – Construção de um escovódromo;  

3 – Ampliação dos banheiros com colocação de vasos sanitários cf. 

às necessidades.”                                     

 

g) Leitura, discussão do Requerimento nº 24/2020 – autoria do 

vereador-presidente João Baptista Paula e do vereador Murilo da 

Academia – que requer ao chefe do Poder Executivo que manifeste-

se sobre o que segue abaixo: 

“Ref.: Ao descarte de lixo de toda espécie; 

Local: Bifurcação da Estrada Municipal que segue para os Bairros 

Rurais Invernada e Alta Mira: 



1 – Providencie a retirada do lixo que vem sendo descartado no 

local; 

2 – Estude a possibilidade de implantação de lixeiras para 

solucionar o problema, fazendo a coleta regularmente.” 

                                

h) Leitura, discussão do Requerimento nº 25/2020 – autoria dos 

vereadores Ronaldo de Oliveira Santos Jhony e Joaquim Ferreira – 

que requer ao chefe do Poder Executivo que manifeste-se sobre o 

que expõe infra: 

“Crie uma Gratificação Pecuniária de Incentivo às Atividades 

Especiais de Crise, devido a pandemia causada pelo novo 

Coronavírus a COVID – 19, estendida aos Funcionários Municipais 

do Setor da Saúde que ‘atuam efetivamente’ na frente do 

atendimento ao público expondo-se, durante a sua jornada diária de 

trabalho, ao contágio que em muitos casos são fatais;  

O valor a ser percebido deve ser linear à todas as categorias, 

retroagindo-se ao início da pandemia, data determinada pela OMS – 

Organização Mundial da Saúde tendo o pagamento encerrado no 

fim da pandemia, na data fixada pelo mesmo órgão, ou seja, a 

OMS. Observa-se que o valor percebido a título de gratificação não 

deve ser computado aos vencimentos recebidos normalmente pelos 

funcionários em tela, para não auferir vantagens futuramente”; 

 

i) Leitura, discussão do Requerimento nº 26/2020 – autoria do 

vereador Ronaldo de Oliveira Santos Jhony – que requer ao chefe 

do Poder Executivo que manifeste-se sobre o que segue:  

“Faça, na medida do possível, adequações cf. dispõe as normas do 

CONTRAN, na lombada localizada na Rua Renério Vieira da Costa 

entre os nº 536 e 556”; 

 

j) Leitura, para dar conhecimento público, do Projeto de Lei nº 

04/2020 – autoria do Poder Executivo – Dispõe sobre a “LDO – Lei 

de Diretrizes Orçamentárias para o ano 2021”; 

 



k) Leitura, para dar conhecimento público, do Projeto de Lei nº 

05/2020 – autoria do Poder Executivo – Dispõe sobre “Abertura de 

crédito adicional no Orçamento Vigente”. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

a) Leitura - Ementa e Pareceres – 1ª discussão e votação do Projeto 

de Lei nº 05/2020 – autoria do Poder Executivo – Dispõe sobre 

“Abertura de crédito adicional no Orçamento Vigente”. 

 

3 - ABERTURA DA TRIBUNA LIVRE. 

 


