
 
 
 
 
 

 

Décima Sétima Legislatura 

PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA 002/2022  - 08 de FEVEREIRO de 2022, 19h. 

PROPOSIÇÃO AUTOR ASSUNTO SITUAÇÃO 

Requerimento 

002/2022 

Vereador 

Didiu/PSB 

Convida o Diretor do Departamento de Transporte desta municipalidade, a 

comparecer em uma das Sessões Ordinárias em data a combinar, para falar sobre 

o acidente ocorrido do último dia primeiro de fevereiro/2022, na BR 235, 

envolvendo o micro-ônibus, que transportava pacientes para Aracaju. 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação 

Requerimento 

002/2022 

Solicita da Superintendência em Sergipe da PRF cópia da perícia relativa ao 

acidente ocorrido do último dia primeiro de fevereiro/2022, na BR 235, 

envolvendo o micro-ônibus deste município de Poço Verde, que transportava 

pacientes para Aracaju. 

Moção de 

Congratulação 

001/2022 

Moção de Congratulação pelo enlace matrimonial do casal Thaiza e Magdiel, 

ocorrido no dia 07 de fevereiro de 2022. 

 

Indicação 004/2022 Vereador 

Raimundinho 

da Kombi/PSB 

Ao Governo Municipal, solicitando o que segue: 1.Reforma da praça do 

Povoado Rio Real; 2.Reforma da Quadra Poliesportiva Neto José de Souza, 

localizada no Povoado Rio Real; 3. Melhoria da estrada vicinal que liga a sede 

desta municipalidade ao Povoado Rio Real; 4.Construção de Posto de Saúde na 

comunidade Mimoso; 5.Construção de Posto de Saúde na comunidade Cachorro 

Morto; 6.Construção de redutores de velocidade na comunidade Cachorro Morto; 

7.Melhoria das estradas vicinais que dão acesso a Barragem do Amargosa. 



 
 
 
 
 

 

Indicação 005/2022 Vereador 

Tarcísio Fontes 

CIDADANIA 

Ao Governo Municipal, solicitando o que segue: 1.Implantação de clínica 

veterinária na sede do município; 2.Substituição de lâmpadas da iluminação 

pública nas comunidades Bom Jardim e Lagoa do Junco; 3.Ampliação do 

abastecimento de água com caminhões-pipa, de forma que todas as comunidades 

sejam atendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação 

Indicação 006/2022 Primeira 

Secretária 

Imperatriz 

Rosário/PT 

Ao Governo Municipal solicitando o que segue: 1.Limpeza (roçagem e 

capinagem), nas ruas da sede desta municipalidade; 2.Substituição de lâmpadas 

da iluminação pública, no Distrito Tabuleirinho; 3.Substituição de lâmpadas na 

Quadra Poliesportiva José Leonardo de Oliveira, no Distrito Tabuleirinho; 

4.Construção de redutores de velocidade na Rua Raymunda de Oliveira Chagas 

Reis (rua atrás da Igreja), no Distrito Tabuleirinho. 

Indicação 007/2022 Vereador Dii 

de Nilo/PSD 

Ao Governo Municipal, solicitando o que segue: 1.Pavimentação pública 

nas ruas da comunidade Mimoso; 2.Pavimentação pública nas ruas da 

comunidade Cachorro Morto; 3.Pavimentação pública nas ruas da comunidade 

Borrocões; 4.Limpeza na rede de esgoto do Povoado Rio Real; 5.Limpeza na rede 

de esgoto do Povoado Ladeira do Tanquinho. 

Indicação 008/2022 Presidente 

Rivan 

Francisco/PSD 

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

emergenciais junto aos órgãos competentes, no sentido de instituir calendário 

anual, para que as equipes de futebol amador possam usar o Estádio de Futebol 

Camilão. 

Indicação 009/2022 Vereador 

Didiu/PSB 

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

emergenciais voltadas para o retorno do micro-ônibus para o transporte dos 

pacientes que realizam tratamento em Aracaju; 2.Implantação da atualização do 

piso salarial dos profissionais do magistério. 

 


