
 
 
 
 
 

 

Décima Sétima Legislatura 

PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA 010/2021  - 009 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. 

Votação 

Projeto de Lei 

1017/2021 

Governo Municipal Destina imóvel público no povoado Tabuleirinho, para o Programa Água Doce, revoga 

lei que especifica e dá outras providências. 
(Lei 546/2010) 

Regime de Urgência 

Apreciação 

do pedido de 

Urgência 

Projeto de Lei 

1018/2021 

Ratifica o protocolo de intenções firmado entre os municípios brasileiros, com a 

finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, 

insumos e equipamentos na área da saúde. 

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. 

 

 

 

Votação 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 Votação 

 

 

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. 

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. 

Indicação 

036/2021 

Vereador Plínio de 

Santana/PSD 

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

a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para construção de redutores de 

velocidade na Rua  Ramalho Barreto Conceição, na sede desta municipalidade. 

 

 

 

 
Apresentação 

Indicação 

037/2021 

Vereadora Imperatriz 

Rosário/PT 

Ao Governo Municipal, solicitando o que segue: 1. Reposição de lâmpadas da 

iluminação pública das vias que dão acesso ao Conjunto Habitacional João Emídio dos 

Santos; 2. Limpeza da nação da comunidade Mocó; 3. Informações a respeito das 

providências que estão sendo tomadas sobre os reparos da cobertura da Quadra 

Poliesportiva José Leonardo de Oliveira, no povoado Tabuleirinho, bem como a 

ampliação da iluminação, no referido local; 4.Providências junto a ENERGISA, 

voltadas para o complemento da instalação da iluminação pública nos principais acessos 

da sede do município ao Residencial Silvino Augusto de Sousa (Rodovia 

PoçoVerde/Simão Dias – Rodovia Poço Verde/Tobias Barreto). 



 
 
 
 
 

 

Indicação 

038/2021 

Vereador Dii de 

Nilo/PSD 

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

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para a instalação de placas, com 

as denominações das vias públicas do povoado Rio Real, de acordo com as Leis 

Municipais 573/2011 e 789/2020. 

Apresentação 

 

Tribuna Livre: Professora Andréa Gois dos Santos, Secretária Municipal de Educação, com o objetivo de falar a respeito do encerramento do ano 

letivo 2020 e o início do ano letivo de 2021(Expediente 033/2021). 


