
 
 
 
 
 

 

Décima Sétima Legislatura 

 

PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA 007/2021  - 01 de MARÇO de 2021, 19h. 

 
PROPOSIÇÃO AUTOR ASSUNTO SITUAÇÃO 

Projeto de 

Resolução 

001/2021 

Mesa Diretora 

 

Modifica o inciso IV do art. 12, o art. 4º, § 1º e 3º, art. 40, 2º, art. 48, § 4º, parágrafo único do 

art. 53, art. 54, § 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º, caput do art. 55, caput do art. 56, caput do art. 73, 

parágrafo único do art. 76, inciso I do art. 96, inciso I do art. 98, paragrafo primeiro do art. 

117, parágrafo único do art. 127 e caput do art. 134 todos da Resolução nº 52/1998 e dá 

outras providências correlata. 

Aguardando 

prazo do 

pedido de 

Vistas 

Projeto de Lei 

1012/2021 

 

Governo 

Municipal 

 

 

 

 

 

Dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Poço Verde, e dá outras 

providências. 
 

 

Apresentação 

do Parecer 

Verbal da 

CJLR e da 

CPFOF 

 

1ª Votação 

 

 

Projeto de lei 

1013/2021 

Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social - SUAS do Município de Poço 

Verde/SE e dá outras providências. 

Projeto de lei 

1014/2021 

Institui o Programa Municipal Oportunidade Jovem e dispõe sobre a Concessão de Estágios 

no âmbito da Administração Pública Municipal. 

Projeto de Lei 

1015/2021 

Altera Anexo Único a Lei Municipal n° 670, de 11 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a 

contratação de pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de 

excepcional interesse público, nos termos do art. 37, inciso IX da Constituição Federal para 

atender a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV. 

Projeto de Lei 

1016/2021 

Altera dispositivo e acrescenta anexo VIII a Lei Municipal n° 400, de 25 de abril de 2005, 

que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender necessidade 

temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, inciso IX da Constituição 

Federal e dá outras providências. 



 
 
 
 
 

 

Requerimento 

009/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereador 

Didiu/PSB 

A  Secretaria Municipal de Finanças, solicitando o que segue: 1. Valor da arrecadação 

da feira livre, com a indicação da aplicação dos recursos, correspondente ao período de 2019 

a 2020;2. Relação das contas bancárias com seus respectivos saldos em 28 de fevereiro/2021; 

3.Valores arrecadados com IPVA em 2018 e 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação 

 

 

Requerimento 

010/2021 

Ao Governo Municipal, solicitando o que segue: 1. Relação de todos os contratos de 

locação de imóveis e veículos, acompanhados das justificativas da necessidade de locação; 2. 

Relação dos imóveis que estão em cessão de uso de propriedade do município que estejam 

em vigor; 3. Planilha da reforma e ampliação da escola Municipal Antônio Ribeiro Sobrinho, 

bem como data prevista para conclusão, caso haja aditivo enviar justificativa de valor. 

Requerimento 

011/2021 

A Secretaria Municipal de Saúde, solicitando o que segue: 1. Plano de vacinação 

municipal, bem como a percentagem de vacinados; 1. Estudo da Secretaria de Saúde junto a 

Secretaria Municipal de  Transportes, a respeito  do fluxo de pacientes atendidos nas Clínicas 

de Saúde da Família  do povoado Tabuleirinho, São José e Saco do Camisa, bem como o 

quantitativo dos que precisam ser transportados para a urgência da Clínica de Saúde da 

Família da sede desta municipalidade. 

Requerimento 

012/2021 

A Secretaria Municipal de Educação, solicitando o que segue: 1. Cópia dos contratos 

relativos à alimentação escolar no ano 2020, bem como os valores gastos com os kits da 

merenda escolar, durante a pandemia. 

Indicação 

028/2021 

Ao Governo Municipal, solicitando o que segue: 1. Providências imediatas voltadas 

para a aquisição de vacinas, como forma de frear o avanço da COVID-19, neste município de 

Poço Verde. 

Indicação 

029/2021 

Vereador Dii de 

Nilo/PSD 

Ao Governo Municipal, solicitando o que segue: 1. Providências junto aos órgãos 

competentes, voltadas para a limpeza das ruas do povoado Rio Real. 

 

Tribuna Livre: Presença do Senhor Antônio Mário Almeida Fonseca, Secretário Municipal de Finanças, com objetivo de falar a respeito dos 

Projetos oriundos do Governo Municipal, que tramitam em regime de urgência. 


