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2ª REUNIÃO ORDINÁRIA A REALIZAR-SE EM 09 DE FEVEREIRO DE 2021. 
  

                                       ORDEM DO DIA: 
 
PEDIDO DO VEREADOR CLEILSON DA SILVA: 

1- Indica ao Sr. Prefeito, que seja estudado a possibilidade de se implantar 
Vale Refeição para todos os funcionários municipais. 

PEDIDOS DO VEREADOR CHELSE MARCOLINO SIMÕES: 
1- Solicita ao setor competente, que seja informado a esta Casa de L}eis a 
respeito do processo licitatório, referente a Reforma da Quadra de Esportes do 

Patrimônio do Vaz, em que fase contratual se encontra; 
2- Solicita informações sobre os Conselhos Municipais existentes em nosso 
Município. 

PEDIDO DO VEREADOR LUCIMAR ANGELO DE LIMA: 
1- Solicita informações do setor responsável, a respeito dos valores que o 

nosso Município recebeu no ano de 2020, em função da Pandemia do Covid-
19 e para quais finalidades foram utilizados os tais recursos até 31/12/2020. 
PEDIDOS DO VEREADOR VALDINEI LUCA DA SILVA: 

1- Indica ao setor competente, que seja feito feita a manutenção nos 16Km de 
estrada cascalhada dentro do Assentamento Carlos La Marca, nos trechos 

onde houver mais necessidade; 
2- Indica seja feito a passagem de veneno no mato dos dois lados da estrada 
de acesso as propriedades do Assentamento Carlos La Marca. 

PEDIDOS DO VEREADOR JOELGLERSON RICARDO DE LIMA: 
1- Indica ao Sr. Prefeito, que seja providenciado melhorias na Praça José 
Gambeta, localizada na Av. Manoel Ribas, com a Rua: J.G. Figueiredo, tais 

como: manutenção de bancos e mesa; que seja nivelado a mureta existente no 
local, para todos possam ter mais acessibilidade na referida pracinha; 

2- Indica ao setor competente, que sejam feitos os serviços de manutenção em 
todos os bueiros da cidade, haja visto, que muitos se encontram entupidos e 
abertos, ocasionando perigo para a população; 

3- Indica ao setor competente, que seja feito a passagem de veneno no mato 
das de nossa cidade, pois com as chuvas frequentes, o mato tomou contas das 

mesmas. 
 


