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Pauta da Sessão Ordinária do dia 03 de agosto 2020

Votação do Projeto de Lei:
Projeto de Lei nº 932/2020 - Dispõe sobre denominação da rodoviária nesta
cidade, passando a denominar-se, “Ronaldo Benedito dos Santos”. Autoria do
Vereador Roberto Eliceu Avelino

Votação dos Requerimentos:
Requerimento nº 48/2020 – Requer a disponibilidade de um veículo para
trazer paciente até a cidade para atendimento odontológico. Autoria dos
Vereadores José Lourenço dos Santos e Jorge Claudionei dos Santos
Requerimento nº 49/2020 – Requer informação sobre a previsão do reparo
do caminhão PAC, e qual a situação do caminhão placa FDC 4755 que se encontra
na oficina MOTOR VALE em Taubaté aproximadamente há 120 dias. Autoria do
Vereador José Antonio de Campos Silva
Requerimento nº 50/2020 – Requer cópias referente ao contrato de repasse
nº 870393/2018/MCIDADES/CAIXA, como: Procedimento licitatório finalizado ou
não, na situação que encontrar até data de remessa para Câmara Municipal.
Documentação do engenheiro responsável (plantas, mapas, tabela financeira ou
outros documentos técnicos que demonstram os investimentos), mesmo que o
procedimento não seja finalizado. Respectivos extratos bancários da conta corrente
e investimento, desde abertura da mesma até remessa das informações, mesmo
com saldos zerados. Autoria dos Vereadores José Laercio Santos e Evail
Augusto dos Santos
Requerimento nº 51/2020 – Requer comprovantes dos valores remetidos
tanto das entradas como das saídas da conta bancária nº 8256-2 (BB), referente ao
contrato de repasse nº 870393/2018/ MCIDADES/CAIXA, procedimentos nos meses
09/2018, 03/2018, 04/2019, 08/2019. Autoria dos Vereadores José Laercio
Santos e Evail Augusto dos Santos
Requerimento nº 52/2020 – Requer manutenção da estrada municipal Bento
Correia Lemes, bairro Perobas, Morro da Pedra e Ribeirão Branco. Autoria dos
Vereadores Evail Augusto dos Santos e José Laercio Santos
Requerimento nº 53/2020 – Requer da empresa CESP e demais envolvidos
neste processo, urgentes providências no sentido de restabelecer imediatamente as
travessias realizadas pela balsa reserva na sede do município, minimizando assim
os problemas enfrentados pela população, bem como ordene a quem de direito e
obrigação a manutenção constante e preventiva das embarcações operantes.
Autoria dos Vereadores Evail Augusto dos Santos, José Laercio Santos, José
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Antonio de Campos Silva, José Lourenço dos Santos, Roberto Eliceu Avelino,
Gentil Rodrigues dos Santos Filho, José Roberto Dias, Jorge Claudionei dos
Santos e Célia de Fátima Amaral de Faria
Requerimento nº 54/2020 – Requer a manutenção preventiva e corretiva da
Ponte existente na estrada municipal do bairro do Ribeirão, onde a mesma encontrase em estado precário, podendo ocasionar um acidente a qualquer momento.
Autoria do Vereador José Roberto Dias
Requerimento nº 55/2020 – Requer que seja dada continuidade na
manutenção preventiva e corretiva da estrada municipal do bairro do Ribeirão até os
bairros da Palmeiras e Ribeirão, retornando a cidade, uma vez que os trabalhos
pararam pela metade. Autoria do Vereador José Roberto Dias
Requerimento nº 56/2020 – Requer informações sobre: Qual o valor de
precatórios pagos até 31/12/2019, estes lançando na LOA para o ano de 2019,
possivelmente existindo de anos anteriores, remetendo-se cópias dos recolhimentos
com as respectivas guias e os ofícios de comunicação. Alguns dos precatórios que
deveriam ser pagos até 31/12/2019 foram pagos no ano de 2020, contrariando a
LRF e outras normas. Se ocorreu pagamentos depois de 31/12/2019, apresente
justificativas para este Poder Público e se as mesmas foram enviadas ao TCE/SP.
Autoria dos Vereadores José Laercio Santos e Evail Augusto dos Santos
Requerimento nº 57/2020 – Requer informação sobre qual motivo de estar
faltando material hospitalar para curativos e exames de diabetes, além de materiais
de escritórios, como toner para impressão de resultados dos exames. Autoria dos
Vereadores José Laercio Santos e Evail Augusto dos Santos
Requerimento nº 58/2020 – Requer que seja dada continuidade na
manutenção preventiva e corretiva da estrada do bairro do Selado, compreendendo
da rotatória até a divisa com o município de São Luiz do Paraitinga, uma vez que os
trabalhos pararam. Autoria do Vereador José Roberto Dias

Votação das Moções:

Moção de pesar e condolências nº 14/2020 - Que seja registrado nessa
Casa de Leis moção de pesar e condolências aos familiares do “Sr Antonio Alves
Carvalho”. Autoria do Vereador José Antonio de Campos Silva
Moção de Aplausos nº 15/2020 - Que seja registrado nessa Casa de Leis
moção de aplausos a “Sra. Maria Aparecida de Jesus”. Autoria dos Vereadores
José Laercio Santos e Evail Augusto dos Santos

Finalizada em 03 de agosto de 2020.

