
 
 
 
 
 

 

Décima Sétima Legislatura 

 

PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA 022/2021  - 19 de ABRIL de 2021, 19h30min. 

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. 

 

Em Tramitação 

desde 12.04.2021 

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) 

 

Em Tramitação 

desde 19.04.2021 

Projeto de Lei 

1023/2021 

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

providências. 

Indicação 

066/2021 

Presidente 

Rivan 

Francisco/PSD 

Ao Deputado Federal Bosco Costa, solicitando o que segue: 1. Disponibilizar emenda 

parlamentar para o município de Poço Verde, visando à pavimentação a paralelepípedo de 

ruas da sede: Rua Selvino Nogueira, no Bairro do Cruzeiro, com arborização e paisagismo, 

bem como pavimentação da Travessa Dezinho Leal e Rua Ana Benevides do Rosário, ambas 

no Conjunto Pedrinho Valadares;  Rua Justiniano Barbosa dos Santos e a Travessa de James 

da Deso, no Bairro Fazendinha. 

 

 

 

Apresentação 

Indicação 

067/2021 

Vereador 

Tarcísio Fontes 

CIDADANIA 

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

órgãos competentes, voltadas para reposição de paralelepípedo na Rua Adegundes José Leal; 

2. Pavimentação pública com rede de esgoto em todas as ruas do povoado Lagoa do junco, 

que ainda não dispõe de tal serviço; 3. Serviço de capinagem em todas as ruas da sede do 

município e do interior. 



 
 
 
 
 

 

Indicação 

068/2021 

Primeira 

Secretária 

Imperatriz 

Rosário/PT 

 

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

voltadas para a ampliação da rede hídrica nas comunidades Rompe Gibão e Bom Jardim, de 

modo que todas as unidades residenciais destas comunidades sejam assistidas com o 

fornecimento de água encanada. 

 

 

 

Apresentação 

Indicação 

069/2021 

Vereador 

Gilmário 

Família/PSB 

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

autoridades competentes voltadas para a inserção dos comerciantes e seus funcionários, nas 

prioridades de vacinação contra a COVID-19. 

 


