PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DIA 09 DE MARÇO DO ANO DE 2020.
01-Presidente solicita a um vereador que faça a leitura de um trecho da Bíblia;

02-Leitura da Ata da Sessão Anterior.
03-Leitura das Correspondências;
04-Leitura do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e
Orçamento ao Projeto de Lei nº 67/2019, do Executivo Municipal.
05-Leitura do Projeto de Lei nº 067/2019, Do Executivo Municipal
“Estabelece normas para o pagamento de diárias aos agentes públicos no
âmbito do Poder Executivo do Município de Santo Antonio do Sudoeste e dá
outras providencias”.
06-Leitura do Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto
de Lei nº 06/2020, do Executivo Municipal.
07-Leitura do Projeto de Lei nº 06/2020, Autoria do Executivo
Municipal, Altera o Artigo 4º da Lei nº 2.440 de 18 de Fevereiro de 2014, e
dá outras Providencias.
08-Leitura do Parecer da Comissão de Justiça e Redação Obras
Serviços Públicos e Patrimônio ao Projeto de Lei nº 07/2020, do
Executivo Municipal.
09-Leitura do Projeto de Lei nº 07/2020 - Autoria do Executivo
Municipal, Revoga a Lei Municipal nº 2.720 de 06 de maio de 2019, que
Autoriza o Executivo Municipal a proceder a Concessão de Direito Real de
Uso de Bem Imóvel sem benfeitorias de propriedade do Município á
Empresa SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO EIRELLI, e dá outras
Providencias.
10-Leitura do Parecer da Comissão de Justiça e Redação Obras
Serviços Públicos e Patrimônio ao Projeto de Lei nº 08/2020, do
Executivo Municipal.
11-Leitura do Projeto de Lei nº 08/2020. Autoria do Executivo
Municipal, Autoriza o Executivo Municipal a receber bem imóvel (Barracão
Industrial) Á Empresa CRHONOS CONFCÇÕES EIRELI-ME e da outras
Providencias.
12-Moção de Aplausos nº 01/2020, do Legislativo Municipal - A
Câmara Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, por intermédio do Sr.
Vereador Claudio Alain do Carmo, manifesta votos de aplausos e
Congratulações aos Srs. Policiais Militares do Estado do Paraná, Cabo Pedro
Junior Marcante, Soldado Lucas Soares e Soldado Roger Willians Ferreira de
Lima, pelo ato de Bravura e Heroísmo praticados no atendimento á

ocorrência de um acidente na PRT 481, nas cercanias do Distrito de São
Pedro do Florido.
13-Indicação nº 01/2020, de autoria do Senhor Vereador Sebastião de
Oliveira, no uso de suas atribuições regimentais, Indica, Administração
Pública Municipal, que seja viabilizado um projeto visando a construção de
pavimentação poliédricas (calçamento) em toda a extensão da estrada rural
que liga as comunidades do Distrito do KM 10 a localidade da Linha Jaboti e
Linha Jaboti a Nova Riqueza e ao mesmo tempo da Comunidade do Alto
Florido ligando ao calçamento da Comunidade do KM 10, Assim oferecendo
mais facilidade ao acesso destas localidades, onde teremos mais facilidade
no escoamento da produção agrícola e principalmente o transporte escolar.
14-Indicação nº 02/2020, de autoria do Senhor Vereador Cláudio Alain
Guterres do Carmo, reitera Indicações nº 03/2014 e 002/2016 e INDICA,
nos termos do art. 113 do Regimento Interno, a presente Indicação, a ser
encaminhada ao Senhor Prefeito, ouvido o Plenário desta Casa, para que
seja disponibilizada e distribuída aos munícipes sementes de Crotalária e
Citronela. Ademais, sejam distribuídas as sementes dessas plantas, entre os
Agentes Comunitários de Saúde, para que sejam semeadas nos terrenos
baldios, encostas de rios e, especialmente, onde for identificado potencial
foco de proliferação de mosquitos, tudo isso visando auxiliar no plano de
contenção da Dengue.
15-Requerimento nº 01/2020, de autoria da Senhora Vereadora Elizete
Divone Gradaschi, no uso de suas atribuições regimentais que lhe são
conferidas, vem pelo presente REITERAR o Requerimento nº 01/2017, de
mesma autoria, discutido e aprovado por esta Câmara Municipal, solicitando
providências do Poder Executivo Municipal, para que seja realizada a
recuperação e ampliação do Centro Social do Bairro Princesa Izabel, bem
como a construção de uma nova cancha de bocha no referido local, eis que
a cancha que havia foi demolida para dar espaço para a construção da
quadra de esportes. A reestruturação que ora requeremos é de extrema
importância para os moradores do Bairro Princesa Izabel, pois irá gerar uma
melhoria na infraestrutura daquela localidade, propiciando a realização de
eventos,

reuniões,

campeonatos

e

festividades,

que

proporcionarão

momentos de lazer e cultura à população. Desta forma, solicito o apoio dos
nobres pares neste pleito e aprovação do presente requerimento.
16-Requerimento nº 02/2020, de autoria da Senhora Vereadora Elizete
Divone Gradaschi, no uso de suas atribuições regimentais, vem pelo
presente REITERAR o Requerimento nº 02/2017, para que seja construída a

Capela Mortuária do Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR, eis que
trata-se de demanda antiga e necessária à população,visando disponibilizar
de um local adequado para a realização de funerais de seus entes
familiares. A população de nosso Município carece do apoio do Poder Público
nestes momentos difíceis, diante da perda de um ente familiar, não
havendo atualmente qualquer local público destinado a realizar a cerimônia
tradicionalmente adotada para a despedida de um ente querido, a fim de,
pelo menos, minimizara dor daqueles que passam por esta situação penosa.
Desta forma, solicito o apoio dos nobres pares neste pleito e aprovação do
presente requerimento.
17-Requerimento nº 03/2020, de Autoria da Senhora Vereadora Noeli
Vargas Gomes Oldra, Vereadora com assento nesta Casa de Leis, Requer,
envio de expediente ao Executivo Municipal, solicitando na forma das
disposições regimentais, que seja tomada providencias na contratação de
contêiner para ser disponibilizado as famílias que trabalham com reciclados
em nosso município, como é de conhecimento de todos, a administração
terá que tomar providencias devido ao foco do mosquito da dengue “Aedes
Aegypti”. Assim necessitamos urgência no descarte deste material. Segundo
normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde
pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais;
18-Abertura do Grande expediente.
19- Encerramento.
Fabrício Antonio Ortega.
Presidente.

Camila Regina Rodrigues.
1ª Secretária.

