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PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
DIA 01/07/2019, ÀS 19 HORAS 

 
1 – ABERTURA: 
 
1.1 – 19.ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2019, DA 13.ª LEGISLATURA; 
 
1.2 – ORAÇÃO UNIVERSAL DO PAI NOSSO. 
 
*O Presidente poderá conceder a palavra a um dos Vereadores para que faça uma saudação 
ao público presente.  
 
2 – ATA DA SESSÃO ANTERIOR; não é obrigatória a leitura, e se não houver nenhuma 
impugnação declara a ATA aprovada. 
 
3 – Presidente passa a palavra a 1.ª Secretária para que realize a LEITURA DO 
EXPEDIENTE. 
 
4 – TRIBUNA – Presidente passa a palavra ao 2.º Secretário  para que proceda a chamada 
dos Vereadores inscritos para discursar na Tribuna.  
 
5 – Presidente pergunta aos interessados e faz a INSCRIÇÃO PARA O USO DA 
PALAVRA EM “EXPLICAÇÕES PESSOAIS” (3 minutos ao final da sessão para cada 
Vereador inscrito). 

 
6 – ORDEM DO DIA: 
 
6.1 – REQUERIMENTO N.º 17/2019, do Vereador Luciano Henrique Padilha, requerendo 
que seja encaminhada a esta Casa de Leis a Prestação de Contas da Festa do Pinhão. 
(ÚNICA DISCUSSÃO – ÚNICA VOTAÇÃO); 
 
6.2 – REQUERIMENTO N.º 18/2019, do Vereador Luciano Henrique Padilha, requerendo 
que seja encaminhada a esta Casa de Leis informações sobre qual a metodologia usada para 
se dispensar o trabalho de Transporte Escolar para a rede municipal em função de que no 
Estado não haveria aula?  E como será feita a reposição para os prejudicados? E o motivo 
pelo qual dispensaram o transporte, deixando que os alunos fossem até o local de embarque 
tendo que voltar para casa? (e isso até sem o conhecimento dos pais). E se tal ação era de 
conhecimento da Direção das Escolas? (ÚNICA DISCUSSÃO – ÚNICA VOTAÇÃO); 
 
6.3 – INDICAÇÃO N.º 150/2019, do Vereador Luciano Henrique Padilha, indicando que 
sejam consertados os sanitários e fechaduras dos banheiros da Escola Municipal Professora 
Eroni Santos Ferreira. (ÚNICA DISCUSSÃO – ÚNICA VOTAÇÃO); 
 
6.4 – INDICAÇÕES N.ºs 92 e 93/2019, do Vereador Jerson Costa Antunes, indicando o 
seguinte: 92. Que sejam feitas as tampas de proteção dos bueiros localizados na Rua 
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Antonio João da Silva, Bairro Lindouro, precisamente na rua ao lado da Praça da Bíblia, a 
pedido dos moradores; 93. Que seja feita uma tampa de proteção do bueiro localizado na 
Rua São Jorge, esquina com a Rua São Sebastião, Bairro São Cristóvão, precisamente na 
esquina de frente da Igreja São Cristóvão, a pedido dos moradores. (ÚNICA DISCUSSÃO – 
ÚNICA VOTAÇÃO); 
 
6.5 – INDICAÇÕES N.ºs 30, 31, 32 e 33/2019, do Vereador Lindomar Paulo do 
Nascimento, indicando o seguinte: 30. Que seja realizada a manutenção da estrada dos 
Ferreiras, de maneira especial no Morro da Cruz; 31. Que seja realizada a recuperação da 
estrada que está sendo utilizada como desvio, saindo da estrada do Barreiro, passando por 
diversas propriedades, passando pela casa da Sr.ª Irene Litka, saindo novamente da estrada 
do Barreiro, próximo ao posto de saúde e da comunidade; passando também pelas 
propriedades dos Sr.s Claudio, Andrelino e Juca Gura; 32. Que seja realizada a abertura da 
estrada que dá acesso a casa do Sr. Ivo Moraes, próximo ao Comércio do Nei, na Localidade 
de Zattarlândia, sendo a distância de cerca de 500 metros; 33. Que seja feita a manutenção 
na estrada que liga a Localidade de Três Barras à Comunidade do Rocio (Escola Sebastiana 
S. Caldas). (ÚNICA DISCUSSÃO – ÚNICA VOTAÇÃO); 
     
6.6 – INDICAÇÃO N.º 76/2019, do Vereador Osvaldeci Lima (Cunha), indicando que seja 
feito o serviço de remoção de barrancos com uma carregadeira na entrada da residência do 
Sr. Gilson Silva Costa, no Arroio Bonito, próximo à propriedade da Sr.ª Elizabeth Spengler. 
(ÚNICA DISCUSSÃO – ÚNICA VOTAÇÃO).  
 
7 – EXPLICAÇÕES PESSOAIS (3 minutos para cada Vereador inscrito, em pé, no 
Plenário; não usa a Tribuna). 
 
8 – AVISOS: 
 
8.1 – Próxima Sessão Ordinária será no dia 08 de julho de 2019; 
 
9 – Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a presente sessão ordinária.  
 
 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pinhão, Estado do Paraná, aos vinte e oito dias do 
mês de junho do ano de dois mil e dezenove, 55.º Ano de Emancipação Política. 

 
 
 
 
 

Luzyanna Rocha Tavares                                                            Rodrigo Dellê Lima 
        Primeira Secretária                                                                            Presidente 

 


