
 
 
 
 
 

 

Décima Sétima Legislatura 

 

PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA 007/2022  - 07 de MARÇO de 2022, 19h. 

 

PROPOSIÇÃO AUTOR ASSUNTO SITUAÇÃO 

Projeto de Lei 

1044/2022 

Vereador 

Edson 

Didiu/PSB 

Dispõe sobre a vacinação domiciliar às pessoas idosas e às pessoas com deficiência 

motora, multideficiência profunda com dificuldade de locomoção, com doenças que 

causem incapacidades e com doenças degenerativas e dá outras providências. 

 

 

Apresentação 

Requerimento 

003/2022 

 

 

 

 

 

Vereador 

Edson 

Didiu/PSB 

 

 

Convida a Secretária Municipal de Educação, a comparecer em uma das Sessões 

Ordinárias deste Poder Legislativo, em data a combinar, para falar a respeito da 

implantação do novo Piso do Magistério Público. 

 

 

 

 

 

Em Tramitação 

desde 

15.02.2022 

Requerimento 

004/2022 

Convida o professor Geraldo Fonseca, representante do SINTESE, a comparecer 

em uma das Sessões Ordinárias deste Poder Legislativo, em data a combinar, para 

falar a respeito da implantação do novo Piso do Magistério Público Municipal. 

Requerimento 

005/2022 

Solicita da Secretaria Municipal de Educação o envio a este Poder Legislativo da 

lista nominal de todos os motoristas do transporte escolar, acompanhada da CNH 

e certificado de curso específico para a referida atuação. 

Requerimento 

006/2022 

Solicita da Secretaria Municipal de Educação o envio a este Poder Legislativo da 

lista nominal de todos os veículos que atuam no transporte escolar(frota própria, 

locados e sublocados), acompanhada do  CRLV e da vistoria do DETRAN, 

conforme determina o CTB. 



 
 
 
 
 

 

Requerimento 

007/2022 

Convida o MOTORISTA do microônibus que transporta os pacientes da rede 

pública municipal da saúde, para comparecer a este Poder Legislativo, em data a 

combinar, com a finalidade de falar da carga horária e a forma da execução dos 

serviços prestados. 

 

Em Tramitação 

desde 

22.02.2022 

 

Moção de 

Congratulação 

006/2022 

Vereador 

Didiu/PSB 

Congratulações Moção de Congratulação aos alunos do Colégio Estadual 

Professor João de Oliveira, que obtiveram êxito no ENEM/2021. 
 

 

Apresentação 

 Moção de Pesar 

007/2022 

Amaury 

Batista/PSD 

Moção de Pesar pelo falecimento da senhora Maria de Carvalho Silva, ocorrido 

no dia 22 de fevereiro de 2022. 

Indicação 032/2022 Presidente 

Rivan 

Francisco/PSD 

Ao Governo Municipal, propondo o que segue: 1. Providências 

emergenciais junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para a 

realização de estudo técnico voltado para  solucionar os constantes  alagamentos 

do canal da Rua Antônio Dória, quando ocorre chuvas, causando sérios 

transtornos aos moradores da citada rua e avenidas adjacentes. 

Indicação 033/2022 Tarcísio 

Fontes/ 

Cidadania 

A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, solicitando o que segue: 

1. Serviço de Capinagem na Escola Municipal Hildete Falcão Batista; 

2. Fardamentos e EPI’s, para todos os garis e margaridas da sede e povoados; 

3. Reposição de lâmpadas na Rua da Igreja, na comunidade Rio Real, 

próximo à casa dos senhores Edmundo e Juraci. 

Apresentação 

Indicação 034/2022 Tarcísio 

Fontes/ 

Cidadania 

A Empresa Telefônica Brasil S/A, solicitando melhoria da qualidade do 

sinal de telefonia móvel da VIVO na comunidade rural Rio Real, município de 

Poço Verde/SE.  

Apresentação 



 
 
 
 
 

 

Indicação 035/2022 Vereador 

Edson 

Didiu/PSB 

A Secretaria Municipal de Educação, solicitando providências 

emergenciais voltadas para a contratação de Professores de Libras, para atuação 

em sala de aula, da rede pública municipal de ensino, em cumprimento ao Decreto 

5626/2005, Capítulo 4, Art, 14, Inciso III. 

 

Apresentação 

Indicação 036/2022 Vereador 

Edson 

Didiu/PSB 

Ao Presidente Rivan Francisco, solicitando providências emergenciais voltadas 

para a contratação de Interpretes de Libras, para tradução das Sessões Ordinárias 

deste Poder Legislativo. 

 

 

Apresentação 

Indicação 037/2022 Vereador 

Edson 

Didiu/PSB 

Ao Governo Municipal, solicitando o que segue: a) Providências imediatas junto 

a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para a instalação de placa 

de trânsito, proibindo o tráfego de veículos pesados/longos, na Rua Jocivaldo 

Ribeiro, que liga a Avenida São José a Avenida Epifânio Dória. 

 

 

Apresentação 

Indicação 038/2022 Vereador 

Edson 

Didiu/PSB 

Ao Governo Municipal, solicitando o que segue: a) Providências junto aos órgãos 

competentes, voltadas para instalação de sistema de energia solar, nos órgãos 

públicos municipais. 

 

 

Apresentação 

Indicação 039/2022 Vereador 

Edson 

Didiu/PSB 

A Secretaria Municipal de Educação, solicitando o que segue: 1. Instalação de 

calhas e reservatórios, para a captação de águas pluviais nas escolas da rede 

pública municipal; 2. Providências junto ao Corpo de Bombeiro, voltadas para a 

averiguação se as escolas da rede pública municipal estão dentro das normas de 

segurança, a exemplo da existência de extintores e sinalização de saída de 

emergência. 

 

 

 

Apresentação 



 
 
 
 
 

 

Indicação 040/2022 Vereador 

Edson 

Didiu/PSB 

A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, solicitando o que segue: 

1. Providências emergenciais voltadas para o estabelecimento de parcerias com o 

comércio local para que os Conjuntos Habitacionais Silvino Augusto de Souza e 

João Emídio dos Santos, tenham todas as suas ruas com placas indicativas das 

respectivas denominações; 

2. Providências emergenciais voltadas para o estabelecimento de parceria com os 

correios, para que os conjuntos Habitacionais Silvino Augusto de Souza e João 

Emídio dos Santos, possam ser assistidos com o serviço de distribuição de 

correspondências; 

3. Providências voltadas para colocação de placas de sinalização na sede deste 

município, com a indicação do direcionamento de prédios públicos como 

Prefeitura, Hospital, escolas, centro da cidade, CECAF, bancos e saídas para 

outros municípios, dentre outras indicações julgadas necessárias por esta 

administração municipal. 

 

 

 

 

 

 

Apresentação 

Indicação 041/2022 Vereador 

Edson 

Didiu/PSB 

A Secretaria Municipal de Saúde, solicitando o que segue:  

1. Providências voltadas para o estabelecimento de parceria com o Instituto 

Melanoma Brasil, para a realização de curso destinado a orientação de 

cabeleireiros, podólogos e tatuadores, na identificação do câncer de pele do tipo 

melanoma. 

 

 

 

Apresentação 

Palestras:  

Palestrante: Delegado Claúdio Feitosa – Tema “O enfrentamento a violência contra a mulher em Poço Verde”. 

Palestrante: Dra Tarcila Ferreira - Tema “Violência doméstica: a aplicabilidade e a eficácia das medidas protetivas como instrumento 

de prevenção”. 

Palestrante: Professora Maria de Fátima Almeida Santos – Tema Pastoral do Surdo. 

 


