
 
 
 
 
 

 

Décima Sétima Legislatura 

 

PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA 020/2022  - 19 de Abril de 2022, 19h. 

 
PROPOSIÇÃO AUTOR ASSUNTO SITUAÇÃO 

Projeto de Lei 

1046/2022 

Vereadora 

Imperatriz do 

Rosário/PT 

Dispõe sobre estrutura mínima das agências bancárias com filas externas 

neste município. 
Em tramitação 

desde 

05.04.2022 

Projeto de Lei 

1047/2022 

Governo 

Municipal 

Dispões sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e 

dá outras providências. 
 

Em tramitação 

desde 

12.04.2022 

Requerimento 

009/2022 

Vereador Edson 

Didiu PSB 

Ao Governo Municipal o que segue: 

1. Relação mensal da arrecadação da Feira Livre do CECAF, dos últimos 

cinco anos. 

 

Em tramitação 

desde 

11.04.2022 

Requerimento 

010/2022 

A Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que segue: 

1. Convida a Coordenadora do “Programa Melhor em Casa”, para participar 

de umas sessões ordinárias, em data a combinar, com a finalidade de falar 

sobre o referido Programa. 

 

Em tramitação 

desde 

11.04.2022 



 
 
 
 
 

 

Moção de Pesar 

014/2022 

Vice-Presidente 

Plínio de 

Santana/PSD 

Em virtude do falecimento do seu tio, senhor Joaquim Benício dos Santos, 

ocorrido no dia 16 de abril de 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

Apresentação 

Indicação 090/2022 

 

Vereador Dii de 

Nilo 

PSD 

A Empresa ENERGISA, solicitando o que segue: 1. Estudo técnico 

voltado para a necessidade de aumento de carga elétrica no povoado Rio 

Real, neste município de Poço Verde, em virtude dos constantes problemas 

que vem ocorrendo com a queima de aparelhos e queda de energia, naquela 

comunidade. 

Indicação 091/2022 Vereador Edson 

Didiu/PSB 

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

parceria com os Correios, voltada para a entrega de correspondência no 

Residencial Governador Marcelo Déda Chagas; 2. Providencias junto a 

FUNASA, no sentido de trazer o carro Fumacê a este município, em 

decorrência das recentes chuvas; 3. Providencias junto a Secretaria Municipal 

de Obras e Urbanismo, no sentido de promover campanhas educativas e 

fiscalizar a prática de queimadas no lixão deste município; 4.Viabilizar junto 

a Secretaria Municipal de Educação, a realização de olimpíadas estudantis 

com as escolas da rede pública municipal. 

 

 


