
 
 
 
 
 

 

Décima Sétima Legislatura 

PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA 008/2021  - 02 de MARÇO de 2021, 19h. 

PROPOSIÇÃO AUTOR ASSUNTO SITUAÇÃO 

Emenda 

Supressiva 

001/2021 

Vereador Tarcísio 

Fontes/CIDADANIA 

Suprime o artigo 8º do Projeto de Resolução 001/2021.( Art. 8º O caput do artigo 55 da 

Resolução nº 052/1998, passa a ter a seguinte redação: Art. 55 - A verba de 

representação prevista na Resolução nº 325/2019 do Tribunal de Contas do Estado de 

Sergipe será no percentual de 30% (trinta por cento) do subsidio do vereador, 

contemplando-se, nesse percentual, todos os integrantes da Mesa Diretora.) 

 

Apresentação  

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 

Tramitação de 

Emenda 

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. 

 

 

Em 

Tramitação 

desde 

01.03.2021  

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Vereador Didiu/PSB 

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. 

Em 

Tramitação 

desde 

01.03.2021  

 

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. 

Requerimento 

013/2021 

Vereador 

Raimundinho da 

Kombi/PSB 

Ao Governo Municipal,  solicitando o que segue: 1. Informações a respeito da 

desativação do poço artesiano da comunidade Terra Vermelha, e se há previsão do 

mesmo voltar a funcionar. 

 

 

Apresentação 

Requerimento 

014/2021 

Vereador Pedro de 

João Rodrigues/PSB 

A Secretaria Municipal de Educação, em REGIME DE URGÊNCIA, 

solicitando o que segue: 1. Envio do plano estratégico para o ano letivo 2021; 2. 

Formação para os professores da rede municipal, na área de tecnologia para trabalhar 

aulas on-line e híbrida. 

 


