
 
 
 
 
 

 

Décima Sétima Legislatura 

 

PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA 019/2021  - 12 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 

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. 

Moção de Pesar 

008/2021 

Vice-Presidente 

Plínio de 

Santana/PSD 

Em virtude do falecimento da senhora Maria Correia Viana, ocorrido em 05 de abril 

de 2021. 

Indicação 

054/2021 

Vereador 

Raimundinho da 

Kombi/PSB 

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

voltadas para a instalação de iluminação pública no cemitério do povoado Rio Real. 

Indicação 

055/2021 
Presidente 

Rivan 

Francisco/PSD 

Ao Governo Municipal, solicitando o que segue: 1.Construção de Praça no 

Assentamento Santa Maria das Lages, a ser denominada Praça José Roberto Xavier de 

Souza. 

Indicação 

056/2021 
Vereador 

Amaury/PSD 

 

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

Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para a construção de praça nas imediações da 

igreja da comunidade Mimoso. 

Indicação 

057/2021 
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 melhoria da estrada vicinal que liga o 

povoado Saco do Camisa a comunidade Malhada Grande, via Serra Grande. 



 
 
 
 
 

 

Indicação 

058/2021 
 

 

 

 

 

 

Vereador Pedro 

de João 

Rodrigues/PSB 

Ao Governo Municipal, solicitando o que segue: 1. Estruturação das escolas da rede 

municipal, voltadas para adequá-las as questões de saúde pública, disponibilizar lavabos para 

os alunos com água encanada, organização e kits de álcool gel a 70%, entre outros utensílios 

necessários aos cuidados com toda  comunidade escolas; 2. Pavimentação a paralelepípedo 

em todas as ruas do Distrito São José, onde ainda não possui calçamento; 3. Aquisição de 

merenda escolar, com a finalidade de distribuir as famílias que tenham alunos matriculados na 

rede pública municipal, enquanto perdurar as aulas não  presenciais; 4. Disponibilizar cursos 

a respeito da preparação dos professores com formação continuada voltada em grande parte 

para infraestrutura digital, metodologias adequada para o momento vivido com a pandemia da 

COVID-19, projetos pedagógicos e planejamentos escolares; 5.Disponibilizar kits para os 

alunos com cadernos, material didático e metodologias de acessibilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação 

Indicação 

059/2021 
A Mesa Diretora, solicitando o que segue: 1. Criação de  Comissão Especial, com a 

finalidade de fiscalizar a Secretaria Municipal de Educação do município de Poço Verde, no 

período da pandemia, referente a todos os recursos da referida pasta, no período de março de 

2020 até os dias atuais. 

Indicação 

060/2021 
Vereador 

Tarcísio Fontes 

CIDADANIA 

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

órgãos competentes, voltadas para construção de redutores de velocidade nas proximidades 

do Supermercado Maras (Rua Antônio Dória/Rua João Antônio de Santana Neto). 

Indicação 

061/2021 

Vereador Dii de 

Nilo/PSD 

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

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para pavimentação pública da Travessa 

José Vieira dos Santos, na sede desta municipalidade. 

 


