
 

 

 
 

EDITAL 

 

O Presidente da Câmara de Vereadores de Meridiano/SP, 

EDIVAN CASSIO TONELOTE, FAZ SABER aos Senhores Vereadores e a quem possa 

interessar, que a ORDEM DO DIA da Câmara Municipal de Meridiano/SP, a ser 

discutida e votada no dia 19 de abril de 2021, segunda-feira, às 20h00min, na Sessão 

Ordinária, será a seguinte:  

    

 MATÉRIA                                        ASSUNTO                                               AUTOR 

Projeto de Lei 

Complementar 

n° 004/2021 

Institui no âmbito municipal a gratificação por 

condução de ambulância aos servidores públicos 

ocupantes do cargo de motorista e outras 

providências. 

Chefe do 

Poder 

Executivo 

Projeto de Lei  

n° 010/2021 

Altera requisitos para aparticipação no programa de 

auxílio desempregado denominado “frente de trabalho” 

e dá outras providências.  

Chefe do 

Poder 

Executivo 

Projeto de Lei 

n° 011/2021 

Dispõe sobre a abertura de um crédito adicional-

especial no valor de R$180.000,00 (cento e oitenta 

mil) reais destinado a incrementar dotações do 

orçamento vigente e dá outras providências.  

Chefe do 

Poder 

Executivo 

Projeto de Lei 

n° 012/2021 

Dispõe sobre a abertura de um crédito adicional- 

suplementar no valor de R$ 121.000,00 (cento e vinte 

e um mil) reais destinado a incrementar dotações do 

orçamento vigente e dá outras providências.  

Chefe do 

Poder 

Executivo 

Indicação n° 

027/2021 

Sugere a instalação de placas de trânsito para uma 

melhor sinalização, principalmente em relação a 

proibição da circulação de caminhões de grande porte.  

Vereador Rui 

Dias Barbosa 

Requerimento Solicita relatório em relação ao recebimento de todo e 

qualquer tipo de valores que tinham como destino o 

combate ao coronavírus englobando os anos de 2020 e 

2021, especificando o quanto e quando os valores 

foram recebidos e, também o detamenhto de quanto, 

como e quando os valores foram utilizados.  

Câmara 

Municipal de 

Meridiano. 

(Todos os 

Vereadores) 

Requerimento Solicita lista constando os nomes dos beneficiados dos 

medicamentos de uso continuado e qual o critério de 

avaliação utilizado para a concessão do medicamento. 

Câmara 

Municipal de 

Meridiano. 

(Todos os 

Vereadores) 

 

Sala das Sessões Laércio Ribeiro de Novaes 

 

Meridiano, 16 de abril de 2021. 

 

 

 

EDIVAN CASSIO TONELOTE 

Presidente da Câmara Municipal de Meridiano 
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