
 
 
 

 
 

 

Décima Sétima Legislatura 

PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA 005/2023 – 28 de Fevereiro de 2023 – às 19h. 

PROPOSIÇÃO AUTOR ASSUNTO SITUAÇÃO 

Projeto de 

Resolução 

04/2023 

Mesa Diretora Designa Membros das Comissões Permanentes, para o Biênio 2023/2024. 

 
Apresentação 

Projeto de Lei 

1059/2023 

Vereador Tarcísio 

Fontes 

CIDADANIA 

Dispõe sobre política pública municipal para garantia, proteção e ampliação dos 

direitos das pessoas com transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares. 
Em 

Tramitação 

desde 

13/02/2023 Requerimento 

01/2023 

Solicita do Governo Municipal informações a respeito do Convênio 

0161/2018, relativo ao Sistema de Abastecimento de Água – SAA, com a máxima 

brevidade possível. 

Requerimento 

02/2023 

Vereador Edson 

Didiu/PSB 

Convida o senhor Robério Batista dos Santos, Presidente do Sindicato dos 

Condutores de Ambulância do Estado de Sergipe - SINDCONAM-SE, a 

comparecer em uma das Sessões Ordinárias desta Casa em data a combinar, para 

falar sobre a regulamentação da profissão, inserção do condutor de ambulância 

como profissional oriundo da área de saúde; aposentadoria especial para o 

condutor de ambulância e isenção de multas para ambulância. 

 

 

 

 

 

 

Apresentação Moção de 

Congratulação 

04/2023 

Vice-Presidente 

Plínio de 

Santana/PSD 

Congratulações a CDL e a todos os comerciantes do município de Poço 

Verde, pela campanha “Poço Verde Compra em Poço Verde”, que tem como 

finalidade aquecer o comércio local e consequentemente a economia do 

município. 

Moção de 

Congratulação 

05/2023 

Primeira 

Secretária 

Imperatriz 

Rosário/PT 

Congratulações ao empresário Diogo Araújo, pela inauguração da nova 

loja de conveniências do Posto Tabuleirinho, ocorrida na última sexta-feira, 24 de 

fevereiro, que impulsionará a economia do município e daquela região. 



 
 
 

 
 

 

Indicação 

025/2023 

Vice-Presidente 

Plínio de 

Santana/PSD 

Ao Governo Municipal, solicitando o que segue. 1. Providências junto a 

Secretaria Municipal de Saúde para que na urgência do hospital local se crie um 

plantão da “Saúde da Mente” com neurologista, psiquiatra e psicólogo, com um 

atendimento dividido em 03 partes: Os primeiros horários reservados as crianças, 

o segundo adolescentes, depois adultos e idosos; 2.Providências junto a DESO 

voltadas para a extensão da rede hídrica  na comunidade Recanto, a partir da casa 

do senhor Nivaldo Grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação 

Indicação 

026/2023 

Vereador Tarcísio 

Fontes 

CIDADANIA 

 

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

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para a pavimentação da Rua 

Augustinho Ferreira e João Leal, no Distrito São José e construção de praças entre 

essas duas Ruas. 

Indicação 

027/2023 
Vereador Edson 

Didiu/PSB 

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

junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para a reposição de 

lâmpadas na Praça do Cruzeiro, na sede desta municipalidade. 

Indicação 

028/2023 
Vereador Edson 

Didiu/PSB 

A DESO, solicitando o que segue: 1. Providências imediatas voltadas para 

a realização de manutenção na rede hídrica da Avenida Capitão José Narciso, que 

se encontra com vazamento, em frente a casa 725. 

Indicação 

029/2023 
Vereador 

Raimundinho da 

Kombi/PSB 

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

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo voltadas para a limpeza da Barragem 

da comunidade Amargosa, com a retirada de golfo integral ou parcial; 2. 

Providências junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo voltadas a 

limpeza das ruas e reparos na iluminação da Praça do Conjunto Habitacional 

Governador Marcelo Déda. 

Indicação 

030/2023 

Primeira 

Secretária 

Imperatriz 

Rosário/PT 

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

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

reposição de lâmpada do poste localizado na Curva de Josiel, próximo a casa de 

Iraci e Mané de Doda, no Povoado Saco do Camisa. 

 


