
 
 
 
 
 
 

 

Décima Sétima Legislatura 

 

PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA 004/2021  - 11 de FEVEREIRO  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. 

 

Em 

Tramitação 

Projeto de 

Resolução 

002/2021 

Presidente 

Rivan 

Francisco/PSD 

Designa membros das Comissões Permanentes para o biênio 2021/2022. Votação 

Projeto de 

Resolução 

003/2021 

Mesa Diretora Altera a redação do § 3º, art. 57 da Resolução 052/1998 – Regimento Interno, e dá outras 

providencias” 

§ 3º - A Câmara Municipal reunir-se-á em Sessões Ordinárias, duas vezes por semana, às 

segundas-feiras e terças-feiras, às 19h(dezenove horas), salvo deliberação em contrário. 

Apresentação 

Projeto de Lei 

1012/2021 

 

 

Governo 

Municipal 

 

 

Dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Poço Verde, e dá outras 

providências. 
 

Apresentação 

em Regime de 

Urgência 

 

 

Projeto de lei 

1013/2021 

Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social - SUAS do Município de Poço 

Verde/SE e dá outras providências. 

Projeto de lei 

1014/2021 

Institui o Programa Municipal Oportunidade Jovem e dispõe sobre a Concessão de Estágios 

no âmbito da Administração Pública Municipal. 



 
 
 
 
 
 

 

Projeto de Lei 

1015/2021 

 

 

Governo 

Municipal 

Altera Anexo Único a Lei Municipal n° 670, de 11 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a 

contratação de pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de 

excepcional interesse público, nos termos do art. 37, inciso IX da Constituição Federal para 

atender a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV. 

 

Apresentação 

em Regime de 

Urgência 

 

 

Projeto de Lei 

1016/2021 

Altera dispositivo e acrescenta anexo VIII a Lei Municipal n° 400, de 25 de abril de 2005, 

que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender necessidade 

temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, inciso IX da Constituição 

Federal e dá outras providências. 

Requerimento 

01/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereador 

Didiu/PSB 

 

 

 

 

 

 

Solicita do Governo Municipal que informe a esta Casa através dos órgãos do município 

correspondentes, com a máxima brevidade possível, as informações abaixo discriminadas: 1. 

Relação nominal dos servidores efetivos com suas respectivas lotações; 2. Relação nominal 

dos servidores ocupantes de cargos comissionados e funções de confiança; 3. Relação 

nominal dos servidores ocupantes de cargos comissionados, que estão sendo gratificados de 

acordo com o artigo 20, da lei municipal 506/2009, com o indicativo individual do valor 

concedido. 4. Lista contendo prazo e valor dos contratos firmados com empresas para 

prestação de serviços no âmbito desta municipalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 

Tramitação 

 

 

 

 

 

 

 

Requerimento 

02/2021 
A Secretaria Municipal de Educação, solicitando o que segue: 1. Encaminhamento a 

este Poder Legislativo do último relatório expedido pela engenharia do município, a respeito 

das condições físicas e elétricas das escolas da rede pública municipal. 

Requerimento 

03/2021 
A Secretaria Municipal de Educação, solicitando o que segue: 

1. Encaminhamento a este Poder Legislativo do último relatório de vistoria dos 

ônibus escolares, realizado pelo DETRAN/SE, conforme legislação em vigor. 

Requerimento 

04/2021 
Ao Governo Municipal, solicitando o que segue: 1. Solicita em caráter de urgência 

informações do Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Rural Sustentável, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a respeito do processo de 

regularização fundiária no âmbito desta municipalidade, realizado pela Empresa Terra, bem 

como o cronograma de entrega dos títulos aos respectivos proprietários rurais. 



 
 
 
 
 
 

 

Requerimento 

05/2021 
 

Vereador 

Didiu/PSB 

A Secretaria Municipal de Transportes, solicitando o que segue: 1. Encaminhamento 

do relatório de manutenção preventiva e cópia de todos os licenciamentos anuais de todos os 

veículos do município de Poço Verde (Prefeitura e Fundos Municipais). 

 

 

 

 

 

Em 

Tramitação 

 

 

Requerimento 

06/2021 
A Secretaria Municipal de Saúde, solicitando o que segue:  1. Relação das pessoas 

que trabalham ou trabalharam no combate e enfrentamento à covid-19, com a cópia dos 

contratos; 2. Cópia dos contratos e processos de pagamentos de todos os gastos relacionados 

à covid-19, material de consumo, termômetro, álcool em gel, barracas e toldos, grades e 

afins; 3. Cópia do contrato da empresa que fez a dedetização das ruas. 

Requerimento 

07/2021 

Vereador 

Didiu/PSB 

Convida o Presidente do SINDSERV, para comparecer a uma das Sessões Ordinárias deste 

Poder Legislativo, com o objetivo de falar a respeito dos Projetos de Leis 1012, 1013, 1014, 

1015 e 1016/2021, que tratam da estrutura administrativa do município de Poço Verde e 

contratação de pessoal temporário. 

Indicação 

018/2021 

Vereador Pedro 

de Jesus 

Santos/PSB 

Ao Governo Municipal, solicitando o que segue: 1. Envio a esta Casa com a máxima 

brevidade possível, dos Projetos de Leis que tratarão da atualização do piso do Magistério 

Público Municipal (2020/2021) e da revisão salarial dos servidores públicos desta 

municipalidade; 2. Implantação do Diário Eletrônico na rede pública municipal de ensino; 

3.Nomeação de Coordenadores para atuação nas unidades de ensino com mais de 100 alunos. 

 

 

 

 

 

Apresentação Indicação 

019/2021 

Presidente Rivan 

Francisco/PSD 

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

órgãos competentes, voltadas para construção de Posto de Saúde na comunidade Aroeira 

Velha, no prédio onde funcionava a antiga escola da referida comunidade. 

Indicação 

020/2021 

Vereador Tarcísio 

Fontes 

CIDADANIA 

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

conhecida como Zé Dentista, no Distrito São José; 2. Melhorias emergenciais na estrada 

vicinal, que liga as comunidades Rompe Gibão e Bom Jardim. 

Indicação 

021/2021 

Vereador Dii de 

Nilo/PSD 

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

competentes voltadas para a instalação de tela de proteção/contenção na Quadra 

Poliesportiva da Escola Agrícola Municipal Professor Dimas Rabelo dos Santos; b) 

Colocação de piçarra na estrada da comunidade Pinhão. 

 


