Pauta da Sessão Ordinária – 13 de julho de 2020.
Ata 21 de 2020
Expediente:
Requerimento 09 de 2020 – Que sejam tomadas as medidas necessárias visando à convocação do
Secretário Municipal de Saúde, Senhor Cacildo Goulart Delabary, conforme determinam os § 1º, 2º, 3º e 4º,
do art. 238 do Regimento Interno da Câmara, para comparecer à reunião com esta Comissão, em dia e
horário pré-estabelecido pelo Prefeito Municipal. Em cumprimento aos dispositivos regimentais e legais,
informamos que o assunto a ser tratado refere-se aos critérios que envolvem os atendimentos no centro de
bem-estar animal. De autoria da Comissão de Saúde, Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Assistência
Social.
Pedido de Informação 41 de 2020 – Que seja informado se foram recebidas respostas a respeito do
funcionamento da Estação de Tratamento de Água – ETA do Ibaré, 2º Distrito deste Município. De autoria
do Vereador Adilson Seixas (PDT).
Pedido de Informação 42 de 2020 – Que seja informado se foram adquiridas as placas de PARE para
instalação na Rua Manuel de Macedo Neto, esquina com a Rua Borges de Medeiros, e esquina com a Rua
Fernando de Freitas Jacobsen, paralela a Av. Cel. Galvão, conforme solicitado através do Pedido de
Providências nº 76 e Pedido de Informação nº 115, de 2019, que seguem em anexo. De autoria do Vereador
Adilson Seixas (PDT).
Pedido de Informação 43 de 2020 – Que seja informado se consta no cronograma desta Secretaria e se há
previsão para construção de uma rampa com guarnições na lateral do estacionamento do Cemitério
Municipal onde já tem um acesso a Rua Odorico Antônio Soares. De autoria do Vereador Adilson Seixas
(PDT).
Pedido de Informação 44 de 2020 – 1) Que seja informado a esta Casa o número total de alunos
matriculados na rede municipal de ensino, especificando o número por escola: a) no ano de 2017; b) no ano
de 2018; c) no ano de 2019; d) no ano de 2020; 2) Se informado o número total de alunos matriculados no
ano de 2016. De autoria dos Vereadores: Vereadora Mariza Barreto (PROG), Vereador Luis Augusto
Bittencourt (PROG) e Vereador Eduardo Luongo (PSB);
Pedido de Informação 45 de 2020 – Que seja informado se esta Secretaria já possui disponibilidade de
pintores, assim como outros servidores, para dispor a sinalização necessária para viabilizar o estacionamento
em apenas um lado da via na Rua José Dutra, situada no Bairro Poty Medeiros. De autoria da Vereadora
Rosane Costa (PDT);
Pedido de Providências 19 de 2020 – Que seja adotada medida urgente que vise uma operação tapa buraco
na estrada da Meia Lua. De autoria dos Vereadores: Vereador Biramar Goulart (DEM) e Vereadora Mariza
Barreto (PROG);
Pedido de Providências 20 de 2020 – Que através do setor competente, sejam reinstaladas Placas de
Sinalização, principalmente (PARE), nas Ruas que estão sem sinalização, sendo algumas delas mencionadas
abaixo: Rua Tiradentes, esquina Pires Porto; Rua Tiradentes com a João Bulcão; Rua Borges de Medeiros
com Adão Teixeira da Silveira; Solicitamos também a manutenção das placas já instaladas que se encontram
em estado de ineficiência, devido à má conservação. De autoria do Vereador Eduardo Luongo (PSB);
Correspondências: Ofício 134 de 2020 – GP – Respostas – Resposta ao pedido de Prazo referente ao
Pedido de Informação nº 21/2020 de autoria da Vereadora Rosane Costa (PDT).
Correspondências: Ofício 135 de 2020 – GP – Respostas – Resposta ao pedido de Prazo referente ao
Pedido de Informação nº 22/2020 de autoria da Vereadora Rosane Costa (PDT).

Correspondências: Ofício 136 de 2020 – GP – Respostas – Resposta ao pedido de Prazo referente ao
Requerimento nº 07/2020 de autoria da Comissão de Agricultura e Meio Rural da Câmara de Vereadores.
Grande Expediente:
Intervalo:
Ordem do Dia
Projeto de Lei 029 de 2020 – Autoriza a contratação de 03 (três) agentes auxiliares administrativos e 02
(dois) serviços gerais para a fundação médico hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa em caráter
emergencial e excepcional devido a pandemia.
Requerimento: 09 de 2020
Considerações Finais:

