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PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA 015/2021  - 29 de MARÇO 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 correlatas. 

Pedido de vistas, 

do senhor 

vereador Pedro 

de João 

Rodrigues/PSB 

Projeto de Lei 

1019/2021 

Governo 

Municipal 

Cria e Regulamenta o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação ( CACS FUNDEB), de que trata a Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 

2020 e dá outras providências. 

(Regime de Urgência) 

Votação do 

Pedido de 

Urgência 

 

Indicação 

045/2021 

Vice-Presidente 

Plínio de 

Santana/PSD 

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

Municipal de Saúde, no sentido de acionar o Ministério da Saúde acerca da inclusão das 

pessoas portadoras de necessidades especiais e os servidores públicos que realizam serviços 

essenciais como os trabalhadores da limpeza urbana, a exemplo dos garis, e ainda, os agentes 

do DMTT, no grupo de prioridade da vacina contra a COVID-19; 2.Averiguar junto ao 

Consórcio Nacional de vacinas das cidades brasileiras (conectar) a possibilidade dessa 

inserção no ato das aquisições das vacinas para a devida prevenção aos poçoverdenses. 

 

 

 

 

 

 

Apresentação 

Indicação 

046/2021 

Presidente 

Rivan 

Francisco/PSD 

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

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para a limpeza da nação da comunidade 

Malhada Grande. 

Indicação 

047/2021 

Vereador Dii de 

Nilo/PSD  

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

competentes, voltadas para a limpeza com a utilização de máquina patrol na Quadra 

Poliesportiva do povoado Queimada Comprida; 2.Melhoria da estrada vicinal partindo de 

Adelmo de Mateus/Malhadinha/Umbuzeirão. 



 
 
 
 
 

 

Indicação 

048/2021 

Primeira 

Secretária 

Imperatriz 

Rosário/PT 

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

Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para a retirada de entulho(lixão), ao lado do 

campo de futebol do povoado Saco dos Camisa. 

Apresentação 

 


