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Décima Sexta Legislatura 

 

PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA 042/2017  –  22  de agosto  de 2017,  ÀS 19h. 

 
PROPOSIÇÃO AUTOR ASSUNTO SITUAÇÃO 

Projeto de Lei 906/2016 Governo Municipal 

 

“Dispõe sobre a Regulamentação do Sistema de Transporte e Prestação de 

Serviços através de Motocicletas, denominado Mototáxi e dá outras providências.” 
Em tramitação desde 

06.06.2016 

Projeto de Lei 925/2017  

 

 

 

 

Governo Municipal 

 

“Extingue cargos no quadro de cargos e funções públicas do município e dá outras 

providências” 
Em tramitação desde 

22.06.2017 

Projeto de Lei 928/2017 “Dispõe sobre a criação do Programa de Coleta Seletiva com Inclusão Social e 

Econômica dos catadores de Material Reciclável e o Sistema de Logística Reversa e 

seu Conselho Gestor e dá outras providências” 

 

 

 

Em Tramitação 

desde 01.08.2017 

Projeto de Lei 929/2017 “Dispõe sobre a Política Municipal do Meio Ambiente e dá outras providências” 

Projeto de Lei 930/2017 “Revoga a Lei Municipal nº 294/2001 de 20 de abril de 2001 e recria o Conselho 

Municipal do Meio Ambiente e dá outras providências” 

Projeto de Lei 931/2017 “Institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente e dá outras providências” 

Projeto de Lei 932/2017 Vereador Léo de 

Fonsinho/PC do B 

Dispõe sobre a criação da "Semana da Mulher " no Município de Poço Verde e dá 

outras providências. 
Em Tramitação 

desde 10.08.2017 

Projeto de Lei 933/2017 Governo Municipal 

 

“Cria o Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC e o Fundo Municipal de 

Cultura – FMC de Poço Verde, e dá outras providências” 
Em Tramitação 

desde 15.08.2017 

 

Requerimento 015/2017 Vereador João 

Ramalho/DEM 

“Solicito do Secretário Municipal de Administração, senhor Bruno 

Leonardo de Oliveira Ribeiro, cópia dos processos licitatórios relativos a realização 

do São João do Meu Sertão, edição 2016, promovido pela Prefeitura Municipal de 

Poço Verde, bem como cópia de todas as despesas liquidadas e pagas 

correspondentes ao mencionado evento” 

Votação 
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Requerimento 016/2017 Bancada da 

Oposição 

“Solicito do Secretário Municipal de Administração, senhor Bruno 

Leonardo de Oliveira Ribeiro, cópia dos CPRV’s de todos os veículos locados e 

sublocados que prestam serviços a esta municipalidade, com a lista nominal de seus 

respectivos condutores” 

Apresentação 

Indicação 103/2017  

 

 

 

Presidente 

Alexandre Almeida 

Dias/PSDC 

Ao Chefe do Executivo, excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de 

Oliveira, solicitando o que segue: 1.“Providências emergências junto aos órgãos 

competentes voltadas para reativação do matadouro municipal, nos moldes exigidos 

pela legislação especifica em vigor”; 2.  “Providências emergências junto aos órgãos 

competentes voltadas para demolição do antigo mercado municipal e como 

consequência disso, a criação de um projeto moderno transformando o referido 

espaço em uma estrutura física que venha ser usado como sede das Secretarias 

Municipais que ainda não dispõe de espaço próprio, bem como outros 

departamentos públicos que estão pagando aluguéis a exemplo do CRAS e 

CREAS”; 3. “Providências emergências junto aos órgãos competentes voltadas a 

agilidade na obra iniciada e por algum tempo parada, na praça da juventude, 

especificamente ao lado do muro da AABB” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicação 104/2017 Ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER/SE), sugerindo o que 

segue: 1. “Providências emergenciais voltadas para a construção de redutores de 

velocidade na Rodovia Estadual Antônio Carlos Valadares(Poço Verde/Tobias 

Barreto), na localidade Amargosa II, especificamente nas proximidades do bar do 

senhor Dandú” 

Indicação 105/2017 Vereador Rivan 

Francisco/PROS 

Ao excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de Oliveira, 

sugerindo o que segue: 1. “Providências junto aos órgãos competentes, voltadas para 

construção de redutores de velocidade na Avenida Juraci Silvino de Souza, 

localizada no Conjunto Habitacional Silvino Augusto de Souza, nesta 

municipalidade”; 2. “Providências emergenciais junto aos órgãos competentes, 

voltadas para melhoria das estradas vicinais que dão acesso a comunidade Aroeira 

Velha, tendo em vista a proximidade da tradicional festa religiosa daquela 

localidade” 

Indicação 106/2017 Vereador 

Didiu/PSB 

 

Ao senhor Amaury Batista Freire, Secretário Municipal de Saúde, 

solicitando o que segue: 1. “Disponibilizar emergencialmente Agente de Saúde e 

Médico na equipe do PSF da localidade Malhadinha” 
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Indicação 107/2017  

Vereador 

Didiu/PSB 

Ao ilustríssimo senhor Emílio de Jesus Souza, Secretário Municipal de 

Obras e Urbanismo, solicitando o que segue: 1.“Providências junto aos órgãos 

competentes, voltadas para reposição de lâmpadas da iluminação pública da Rua 31 

de Março e Rua José Canoa Filho, na sede desta municipalidade” 

 

 

Apresentação 

Indicação 108/2017 Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de Oliveira, 

solicitando o que segue: 1.“Providências junto aos órgãos competentes voltadas para 

o pagamento do adicional de insalubridade aos ocupantes do cargo de provimento 

efetivo de Gari” 

Obs.: Presença do Major Ribeiro, do 11º Batalhão da Polícia Militar, para falar sobre segurança pública desta 

municipalidade, em atendimento ao Requerimento 010/2017, de autoria do senhor vereador Rivan Francisco/PROS. 
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