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OFÍCIO 

 

 

Ofício Nº 051/2020/GS/SEPACTURDE 

Autor: João Luiz da Silva Junior 

Assunto: Encaminha, conforme prevê a legislação do Carnaval de Olinda, a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 

CARNAVAL 2020, informo que em virtude da grave crise instalada no município com surgimento da 

pandemia do coronavírus em março do corrente ano, estamos impossibilitados de participar de audiências 

presenciais.Informo que na presente data, 18/05/2020, cerca de 70% dos trabalhadores terceirizados das 

diversas secretarias já foram pagos, restando apenas aqueles que tiveram inconsistência nas informações e 

que não possuem conta bancária. Informo ainda que cerca de 90% dos artistas e agremiações fizeram as 

prestações de contas do pós evento (prestação online) e esta semana estaremos iniciando os pagamentos. 

 

 

 

Ofício Nº 042/2020-GAB/SEGOV 

Autor: Mirella Almeida/ Secretaria de Governo 

Assunto: Decretos do Poder Municipal de Olinda 

 

● Decreto Nº 081/2020 – Institui, no âmbito do Poder Executivo Municipal, Grupo Especial de Trabalho, 

para execução de atividades de segurança cidadã, relacionadas ao enfrentamento da pandemia da COVID-

19. 

 

● Decreto Nº 084/2020 – Declara como utilidade pública, para fins de desapropiação, imóvel tipo terreno 

contíguo ao cemitério público de Águas Compridas, para ampliação de cemitério público, a fim de evitar um 

colapso no sistema funerário municipal. 

 

Ofício Nº 0789/2020-GAB/SSO 

Autor: Luciana Lopes/Secretária de Saúde de Olinda 

Assunto: Prorrogação RDQ da Secretaria de Saúde. 

 

 

Ofício Nº 051/2020-GAB/SEFAD 

Autor: Luciano Ramos Brasileiro/Secretário Executivo da Fazenda 

Assunto: Demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do exercício 

de 2020. 
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REQUERIMENTOS 

 

 

REQ.  N° 251/2020 

Autor: Vereador Severino Barbosa de Souza/Biai 

Assunto: Requer que seja criado o GRUPO DE TRABALHO CORONAVÍRUS, abrangendo o pessoal da 

saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos, ACS´s, motoristas de ambulância, auxiliares de 

higienização e todos que lidam com pessoas nesse momento de pandemia, guarda municipal, assistente 

social, fonoaudiólogo, dentistas, biomédicos, recepcionistas, trabalhadores da secretaria de direitos humanos 

e secretaria de controle urbano, etc. Que esse grupo faça jus a uma gratificação de 

insalubridade/periculosidade, retreoativa a 1º de Março de 2020 e que tal gratificação seja estipulada pelo 

Executivo, de acordo com o orçamento existente para o enfrentamento a essa calamidade atual. 

 

REQ.  N° 252/2020 

Autor: Vereador Severino Barbosa de Souza/Biai 

Assunto: Requer que seja criado um abrigo para animais de rua (cães e gatos), 

 

REQ.  N° 253/2020 

Autor: Vereador Severino Barbosa de Souza/Biai 

Assunto: Requer que seja criada uma Secretaria do Bem Estar Animal, 

 

REQ.  N° 254/2020 

Autor: Vereador Severino Barbosa de Souza/Biai 

Assunto: Requer que seja implantada em Olinda, uma casa de Atendimento/Acolhimento à 

pessoas/moradores de rua e/ou pessoas que perambulam pelas ruas com graves condições emocionais, 

 

REQ.  N° 255/2020 

Autor: Vereador Severino Barbosa de Souza/Biai 

Assunto: Requer que seja enviado do Executivo um Projeto de Lei para a Câmara Municipal de Olinda, para 

criar uma gratificação temporária para os profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, fisioterapêutas, 

técnicos) que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus, COVI-19 

 

REQ.  N° 256/2020 

Autor: Vereador Vlademir Labanca 

Assunto: Requer priorização com urgência a reabertura da caixa econômica de Bairro Novo, Olinda – PE, 

 

REQ.  N° 257/2020 

Autor: Vereador Vlademir Labanca 

Assunto: Requer PEDIDO DE INFORMAÇÃO, referente a pavimentação da rua da Boa Hora, localizada no 

bairro do Varadouro, no trecho da ponte para a PE-15. – 1 – A pesente rua contemplada em convênio com o 

governo federal tem data para iniciar a obra de pavimentação? – 2 – Solicito que informe como está o 

andamento do convênio. 

 

 

REQ.  N° 258/2020 

Autor: Vereador Vlademir Labanca 

Assunto: Requer a limpeza e monitoramento do canal do Fragoso ao trecho da Rua Carlos Leite Moreira no 

bairro de Casa Caiada. 
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REQ.  N° 259/2020 

Autor: Vereador Vlademir Labanca 

Assunto: Requer a Unidade móvel do teste rápido, nos bairros do Monte, Guadalupe, Amparo, Amaro 

Branco, Ilha do Maruim, Emriãi Ouro Preto, Jardim Fragoso-PE 15 e Varadouro. 

 

REQ.  N° 260/2020 

Autor: Vereador Vlademir Labanca 

Assunto: Requer a limpeza do canal da malária em ênfase as reclamações de moradores de Ouro Preto 

Cohab, Embrião e Jardim Brasil, que reclamam, que desde a gestão da ex prefeita e vice atual governadora 

Luciana Santos que não limpam, 

 

 

REQ.  N° 261/2020 

Autor: Vereador Vlademir Labanca 

Assunto: Requer serviço de terraplenagem, e colocação de pó de brita ou algum material similar nos buracos 

localizados na rua da Boa Hora, no trecho da ponte para PE 15, 

 

 

REQ.  N° 262/2020 

Autor: Vereador Vlademir Labanca 

Assunto: Requer em nome dos moradores de Jardim Fragoso, a drenagem e uma atenção especial ao canal 

da Beira Rio, que muitas famílias sacrificadas diante do problema social que o Brasil enfrenta a décadas. 

Muito importante a drenagem do canal para os riscos diminuam nas futuras chuvas, 

 

 

REQ.  N° 263/2020 

Autor: Vereador Vlademir Labanca 

Assunto: Requer criação  do Auxílio Emergêncial para Guias turísticos, Tapioqueiras e ajudantes, artesãos, 

barraqueiros da Orla e para o ambulante que vendem bebidas durante todo o ano no sítio histórico de Olinda 

 

 

REQ.  N° 264/2020 

Autor: Vereador Vlademir Labanca 

Assunto: Requer estudo para a criação abrigo para atender os moradores de rua da cidade de Olinda, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************************************** 
Dep. Legislativo                                                                                                                            

OBS. Sujeito a alterações até o horário regimental. 

 


