
 
 
 
 
 

 

Décima Sétima Legislatura 

 

PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA 023/2022  - 26 de Abril de 2022, 20h. 

 
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 



 
 
 
 
 

 

Indicação 097/2022 Vereadora 

Imperatriz 

Rosário/PT 

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

emergenciais junto à empresa responsável pelo fornecimento da iluminação 

pública no município, ENERGISA, no sentido de incluir no seu cronograma 

de serviços a complementação da iluminação pública nos principais acessos 

da sede do município: Residencial Silvino Augusto de Souza, Recanto Verde 

e Residencial Marcelo Déda Chagas (Rodovia Poço Verde/Simão Dias – 

Rodovia Poço Verde/Tobias Barreto); 2. Providências emergenciais junto a 

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e Secretaria de Saúde, voltadas 

para instalação de uma Academia de Ginástica ao Ar Livre nos Distritos 

Tabuleirinho e São José, bem como nos povoados Rio Real, Saco do Camisa 

e Lagoa do Junco, para atender a população das respectivas comunidades, a 

qual tanto necessita da prática de exercícios e lazer; 3. Providências 

emergenciais junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, para que 

sejam instaladas lixeiras seletivas nas principais praças da sede desta 

municipalidade, bem como lixeiras comunitárias em pontos estabelecidos 

pela equipe de coleta tanto na área urbana quanto na área rural do município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação 

Indicação 098/2022 Vereador 

Amaury 

Batista/PSD 

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

emergenciais junto a ENERGISA, no sentido de substituir o poste de luz 

danificado, localizado na comunidade Santo Antônio, nas proximidades do 

ferro velho. 

 


