4ª. SESSÃO ORDINÁRIA - 07 DE ABRIL DE 2020.
PAUTA

I – Expediente
- Votação da Ata da 3.ª Sessão Ordinária realizada no dia 17 de março de 2020;
- Leitura da Indicação nº. 01/2020, de autoria do Vereador Odair Scaliante que indica ao
Prefeito, que junto ao setor competente, realize estudo para verificar a possibilidade de
ser concedido um abono para todos os profissionais da saúde do município, no valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais), pelos relevantes motivos acima elencados;
- Leitura da Indicação nº. 02/2020, de autoria dos Vereadores Caíque Paulo Filó de
Almeida e Ronaldo dos Reis do Amaral Fagundes que indica ao Prefeito que, junto ao
setor competente, elabore decreto prorrogando as datas para pagamento do IPTU,
ISSQN e Taxa de Licença de Funcionamento (TLF) de Estabelecimentos Comerciais do
Município com vencimento no mês de abril para o mês de agosto de 2020, inclusive de
parcelamentos administrativos de débitos fiscais; mantendo-se o mesmo dia do
vencimento original;
- Leitura da Indicação nº. 03/2020, de autoria do Vereador Caíque Paulo Filó de Almeida
que indica ao Prefeito que, junto ao setor competente, estude a criação do cartão vale
alimentação e/ou a distribuição de kits de alimentação escolar para famílias, por cada
aluno matriculado na rede municipal de ensino, durante o período de suspensão das
aulas;
- Leitura da Indicação nº. 04/2020, de autoria do Vereador Euripes Alves de Amarães que
indica ao Prefeito Municipal que conceda anistia do Imposto Predial e Territorial Urbano –
IPTU, a todos os munícipes no exercício de 2020; e
- Leitura da Indicação nº. 05/2020, de autoria do Vereador Wagner Sebastião da Silva que
indica à Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara, que antecipe a Prefeitura
Municipal, a devolução do duodécimo desta Casa que não está sendo utilizado, para que
a administração possa investir na área de saúde e assistência social do município,
aumentando e melhorando as ações para prevenção do Covid-19, dando melhor
qualidade de vida a todos os cidadãos luzitanienses.
II- Ordem do dia
1Discussão e votação do Projeto de Lei nº. 23/2020, de autoria do Prefeito Municipal que dispõe
sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências;
2Discussão e votação do Projeto de Lei nº. 24/2020, de autoria do Prefeito Municipal que dispõe
sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências; e
3Discussão e votação do Projeto de Lei nº. 25/2020, de autoria do Prefeito Municipal que cria o
Programa Auxílio Merenda e dá outras providências.

Nova Luzitânia/SP, 06 de abril de 2020.
Meire Rosi do Nascimento
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