
 
 
 
 
 

 

Décima Sétima Legislatura 

 

PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA 023/2021  - 26 de ABRIL de 2021, 19h. 

PROPOSIÇÃO AUTOR ASSUNTO SITUAÇÃO 

Projeto de Lei 

1020/2021 

Vereador 

Amaury/PSD 

 

Dispõe sobre alteração na Lei Municipal nº 623/2012, estabelecendo a obrigatoriedade para 

que os secretários ou cargos afins prestem informações sobre as ações realizadas em 

periocidade anual e da outras providências correlatas. 

Apresentação dos 

Pareceres 

Verbais da 

CJLR/CECSMA 

1ª Votação 

Projeto de Lei 

1021/2021 

Vereador 

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. 

Projeto de Lei 

1022/2021 

Governo 

Municipal 

Autoriza ao Poder executivo a abrir crédito especial no valor de até R$ 354.500,00, para os 

fins que especifica.  

(Regime de Urgência) 

Retirado a Pedido 

do Autor 

Projeto de Lei 

1023/2021 

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e dá outras 

providências. 
Em Tramitação 

desde 19.04.2021 

Projeto de Lei 

1024/2021 

Autoriza ao Poder executivo a abrir crédito especial no valor de até R$ 354.500,00, para os 

fins que especifica.  

(Regime de Urgência) 

 

 

 

 

 

 

Apresentação 

 

 

 

 

 

 

Indicação 

070/2021 

Vereador Pedro 

de João 

Rodrigues/PSB 

A Secretaria  Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos, solicitando o que segue: 1. Ofertar o acompanhamento dos seus técnicos e 

engenheiro agrônomo, para a elaboração de projetos de custeio junto às operadoras de crédito 

a exemplo do Banco do Brasil para Agricultura Familiar e assistência técnica no período do 

plantio à colheita, bem como no tocante aos rebanhos bovinos, ovinos e outros; 2. Solicitação 

a SEAGRI a distribuição de sementes em tempo hábil aos pequenos agricultores desta 

municipalidade. 

Indicação 

071/2021 

Ao Governo do Estado, solicitando o que segue: 1. Providências emergenciais 

voltadas para a aquisição de Câmara Fria para ser doada ao município de Poço Verde, para 

atender exigências sanitárias do CECAF. 



 
 
 
 
 

 

Indicação 

072/2021 

Primeira 

Secretária 

Imperatriz 

Rosário/PT 

 

A Empresa DESO solicitando o que segue: 1. Isenção da taxa de ligação e religação 

dos imóveis do Povoado Tabuleirinho, tendo em vista que se passaram 13 (treze) anos que a 

referida comunidade sofria sem o fornecimento de água; 1. Providências imediatas voltadas 

para construção da rede de abastecimento no Residencial Marcelo Deda, na sede desta 

municipalidade. 

 

Apresentação 

 

 

 

 


