
 
 
 
 
 

 

Décima Sétima Legislatura 

 

PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA 008/2022  - 08 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. 

 

 

Em Tramitação 

desde 

07.03.2022 

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 

 

Indicação 042/2022 Vereador 

Tarcisio 

Fontes/ 

Cidadania  

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

1. Calçamento a paralelepípedo na Travessa Antônio de Júlio, na comunidade 

Cacimba Nova;  

2. Coleta de lixo na Rua João Paulo das Mercês, na comunidade Saco do Camisa; 

3. Reposição de paralelepípedo na rua da nação, próximo a casa do senhor Rone, 

no Distrito São José.  

 

 

Apresentação 

 

Indicação 043/2022 Vereador  

Dii de 

Nilo/PSD 

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

1. Serviço de capina nas imediações, ruas e Praça do Conjunto Habitacional 

Marcelo Deda, neste município de Poço Verde. 

 

Apresentação 

 

 


