Câmara Municipal de Aurora
Rua: Dr. Guedes Martins, S/N, Bairro Araça - Aurora-CE
CNPJ: 12.483.558/0001-54 | CEP: 63.360-000

PAUTA DA 63° SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2020, EM 02 DE MAIO DE 2020.

PEQUENO EXPEDIENTE
PROJETO DE INDICAÇÃO - Nº 0004/2020 - OSASCO DE SOUZA GONÇALVES
Senhor Prefeito, apresento a Vossa Excelência, nos termos do art. 141 do nosso Regimento
Interno, a presente Indicação, sugerindo que seja enviado comunicado ao DNIT informando os
prejuízos causados pelos equipamentos pesados das obras da Ferrovia Transnordestina em
nosso município e solicitando plano de recuperação das vias danificadas.
Data da matéria: 30/04/2020 - Fase: Protocolo

PROJETO DE INDICAÇÃO - Nº 0005/2020 - JOÃO BANDEIRA FILHO
Senhor Prefeito, apresento a Vossa Excelência, nos termos do art. 141 do nosso Regimento
Interno, a presente Indicação, sugerindo que os recursos destinados para a merenda escolar
das escolas que encontram-se fechadas devido a pandemia, seja destino para criação de um
auxílio emergencial para as famílias destas crianças, apesar da distribuição de alimentos ser
uma medida incialmente necessária para diminuir os estoques de alimentos perecíveis, o
recurso financeiro por sua vez poderá ser melhor administrado pelas famílias e possível de ser
fiscalizado.
Data da matéria: 30/04/2020 - Fase: Protocolo

PROJETO DE INDICAÇÃO - Nº 0006/2020 - ANTÔNIO WILTON DOS SANTOS
Senhor Prefeito, apresento a Vossa Excelência, nos termos do art. 141 do nosso Regimento
Interno, a presente Indicação, sugerindo que seja autorizado agendamento de consultas por
meio do telefone da secretaria de saúde, a fim de atendimento exclusivo as pessoas
consideradas grupo de risco (idosos, grávidas e portadores de doença crônica).
Data da matéria: 30/04/2020 - Fase: Protocolo

PROJETO DE INDICAÇÃO - Nº 0007/2020 - ANTÔNIO WILTON DOS SANTOS
Senhor Prefeito, apresento a Vossa Exelência, nos trmos do art. 141 do nosso Regimento
Interno, a presente Indicação, sugerindo que seja construído um galpão com boxes no terreno
pertencente a Prefeitura Municipal, localizado ao lado do Banco do Brasil, para que feirantes
de produtos alimentícios possam realizar suas atividades naquele local.
Data da matéria: 30/04/2020 - Fase: Protocolo

REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO - Nº 0035/2020 - CICERO EVANGELISTA LOPES
seja feita a manutenção do esgoto próximo a oficina PK motos, localizado na Vila Paulo
Gonçalves
Data da matéria: 16/04/2020 - Fase: Protocolo

Câmara Municipal de Aurora
CNPJ: 12.483.558/0001-54
www.cmaurora.ce.gov.br/sessao.php?id=109
aLegislativo

Página(s) 1 de 4

Câmara Municipal de Aurora
Rua: Dr. Guedes Martins, S/N, Bairro Araça - Aurora-CE
CNPJ: 12.483.558/0001-54 | CEP: 63.360-000

PAUTA DA 63° SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2020, EM 02 DE MAIO DE 2020.
REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO - Nº 0037/2020 - WELLINGTON RODRIGUES DE
LIMA
seja encaminhado à esta casa legislativa todas as informações sobre abertura dos créditos
adcionais decorrentes dos repasses estaduais e federais, para o combate ao coronavírus; bem
como os tipos de ações realizadas com estes recursos, em atenção as do CONASEMS. O
relatório deverá conter origem do recurso e descrição do conjunto de medidas adotadas
Data da matéria: 17/04/2020 - Fase: Protocolo

REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO - Nº 0038/2020 - WELLINGTON RODRIGUES DE
LIMA
seja viabilizado em regime de urgência a todos os profissionais de saúde, da rede pública
municipal e aos garis que fazem a limpeza pública de Aurora, o fornecimento de material de
trabalho, os EPIs, principalmente máscaras e luvas
Data da matéria: 17/04/2020 - Fase: Protocolo

REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO - Nº 0039/2020 - WELLINGTON RODRIGUES DE
LIMA
seja reiterado o projeto de indicação Nº 001/2020 para regularização do Art.61 da Lei
Complementar Nº 002/2010, que o prefeito envie a Câmara Municipal de Aurora, o projeto de
lei concedendo o adicional de insalubridade no grau máximo a todos os servidores que estão
na frente do combate à pandemia do coronavírus em nosso município, através da
regulamentação do Art.61/Lei 02 de 2010 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Municipais). Estabelecendo ainda quais as atividades profissionais apresentam risco de vida
para fazer jus ao adicional de periculosidade
Data da matéria: 17/04/2020 - Fase: Protocolo

REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO - Nº 0040/2020 - OSASCO DE SOUZA GONÇALVES
seja enviado a esta casa legislativa Relatório Semanal com as aplicações de recurso
emegenciais para o combate ao coronavírus, demonstrando quais destinações foram dadas
aos referidos recursos em atenção ao princípio da trasparência dos atos da administração
pública e atendendo a lei de responsabildade fiscal nº 101/2000
Data da matéria: 17/04/2020 - Fase: Protocolo

REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO - Nº 0042/2020 - CICERO EVANGELISTA LOPES
seja feito um reparo com piçarra e calçamento na ladeira próximo ao terreno do Sr. Bosco
Rangel no Sítio Ribeiro
Data da matéria: 30/04/2020 - Fase: Protocolo
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PAUTA DA 63° SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2020, EM 02 DE MAIO DE 2020.
REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO - Nº 0043/2020 - JOÃO BANDEIRA FILHO
seja providnciado materias necessários que estão em falta nos postos de saúde dos Sítios
Soledade e Monte Alegre, como álcool gel, máscaras e luvas
Data da matéria: 30/04/2020 - Fase: Protocolo

REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO - Nº 0044/2020 - JOÃO BANDEIRA FILHO
seja resolvido o problema com o abestecimento de água na UBS Ernesto Che Guevara no
Distrito de Santa Vitória
Data da matéria: 30/04/2020 - Fase: Protocolo

REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO - Nº 0045/2020 - OSASCO DE SOUZA GONÇALVES
seja feita uma reforma e adequação da Policlínica Dr. Acilon Gonçalves, que encontra-se em
situação precária. É importante observar que neste momento que estamos vivendo, a saúde é
prioridade absoluta e estão sendo destinados uma série de recursos para este fim, apesar de
que a portaria 237/2020 prevê que os recursos para o coronavírus seja destinado para
situações de emergências, existem outras fontes de recursos que bem utilizados poderá trazer
benefícios para população através da Policlínica
Data da matéria: 30/04/2020 - Fase: Protocolo

REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO - Nº 0046/2020 - CICERO EVANGELISTA LOPES
seja feito um roço em todas as estradas do município
Data da matéria: 30/04/2020 - Fase: Protocolo

REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO - Nº 0047/2020 - SEBASTIANA MARIA DA
ASSUNÇÃO NETA
o município faça uma suspensão da taxa de iluminação pública para pessoas de baixa renda,
que recebem menos de 1 (um) salário mínimo, até o final da pandemia
Data da matéria: 30/04/2020 - Fase: Protocolo

REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO - Nº 0048/2020 - ANTÔNIO WILTON DOS SANTOS
seja enviado à todos os profissionais da saúde, aos funcionários da limpeza pública, aos
funcionários do DEMUTRAM e da segurança pública; mensagem de reconhecimento e
agradecimento pelos serviços prestados neste momento de pandemia
Data da matéria: 30/04/2020 - Fase: Protocolo
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PAUTA DA 63° SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2020, EM 02 DE MAIO DE 2020.
REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO - Nº 0041/2020 - OSASCO DE SOUZA
GONÇALVES
seja enviado um ofício ao governo do estado do Ceará e a secretaria de segurança pública,
solicitando uma atenção especial para a delegacia de polícia civil de Aurora, que vem
passando por dificuldade de abastecimentos de combustível da viatura, corte de internet e
demais materias de consumo. Salienta-se a importância do trabalho prestado pela equipe da
delegacia nesse momento que a cidade possui casos recorrentes de crimes
Data da matéria: 17/04/2020 - Fase: Protocolo

Total de matéria(s) no Pequeno Expediente: 17

GRANDE EXPEDIENTE
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR - Nº 0001/2020 - João Antonio de Macedo Junior
Dispõe sobre a insenção de cobrança de imposto sobre serviços de qualquer natureza ISSQN sobre a produção de Máscara destinadas a prevenção contra o novo coronavírus e
adota outras providências.
Data da matéria: 30/04/2020 - Fase: Leitura

Total de matéria(s) no Grande Expediente: 1

ORDEM DO DIA
PROJETO DE RESOLUÇÃO - Nº 0002/2020 - MESA DIRETORA
Altera o Regimento Interno a fim de estabelece o funcionamento da Câmara Municipal
mediante a modalidade de deliberação remota em situações de emergência pública e adota
outras providências.
Data da matéria: 17/04/2020 - Fase: Protocolo

Total de matéria(s) no Ordem do dia: 1
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