
 
 
 
 
 

 

Décima Sétima Legislatura 

PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA 047/2021  - 09 de AGOSTO de 2021, 19h. 

PROPOSIÇÃO AUTOR ASSUNTO SITUAÇÃO 

Projeto de Lei 

1030/2021 

Governo 

Municipal 

Institui taxa pela utilização efetiva ou potencial do serviço de manejo de 

resíduo sólidos. 
Em Tramitação 

desde 02.08.2021 

Projeto de Lei 

1031/2021 

Presidente 

Rivan 

Francisco/PSD 

Dispõe sobre a denominação de vias públicas, localizadas no Bairro Fazendinha, 

neste município de Poço Verde. 

(Rua José Ubiratan de Souza e Rua José Neto de Souza) 

 

Apresentação dos 

Pareceres Verbais 

da CPJLR e 

CPUIM 

1ª Votação 

Requerimento 

017/2021 

 

 

 

 

Vereador 

Didiu/PSB 

 

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

está Casa o planejamento, a respeito do retorno às aulas presenciais da rede pública 

municipal de ensino. 

 

 

Votação 

 

 

Requerimento 

018/2021 

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

está Casa o percentual que já foi executado na reforma da Escola Municipal 

Antônio Ribeiro Sobrinho, bem como o valor que já foi pago até a presente data. 

Requerimento 

019/2021 

Convida os diretores das escolas municipais a comparecer em uma das nossas 

Sessões Ordinárias, em data a combinar, para discutirmos a volta às aulas e 

condições das escolas para receber os alunos, com um calendário pré-definido, 

vindo dois diretores por Sessão. 

 

 

 

Apresentação 

Requerimento 

020/2021 

Envio a esta Casa, com a máxima brevidade possível, as faturas de prestação de 

serviço da empresa QAMP - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI. 

 

Moção de Pesar 

018/2021  

Vereador 

Didiu/PSB 

Em virtude do falecimento do senhor Virgílio Viana dos Santos, ocorrido 

no dia 03 de agosto de 2021. 



 
 
 
 
 

 

Indicação 

161/2021 

Primeira 

Secretária 

Imperatriz 

Rosário/PT 

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

junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para a melhoria da 

estrada vicinal que liga a Nação da comunidade Corimbas a comunidade Serra 

Grande. 

 

 

 

 

 

 

Apresentação 

Indicação 

162/2021 

Vereador 

Tarcísio Fontes 

CIDADANIA 

Ao Governo Municipal, solicitando o que segue: 1. Substituição de lâmpada 

da iluminação pública na comunidade Recanto, em frente à casa do senhor Colo; 2. 

Substituição de lâmpada da iluminação pública na comunidade Travessia, em 

frente às casas dos senhores Galegal e João de Dandão; 3. Substituição de lâmpada 

da iluminação pública na comunidade Caldeirão, em frente à casa do senhor 

Cágado. 

Indicação 

163/2021 

Ao Governo Municipal, solicitando o que segue: 1. Construção de praça na 

comunidade Vila Nova, na sede desta municipalidade. 

 


