
PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA, 20 DE OUTUBRO DE 2021 

 

EXPEDIENTE. 

- Ofício s/n de origem do Poder Executivo Municipal, solicitando espaço físico da Câmara 

de Vereadores para realização de Audiência Pública para apresentação do Projeto de Lei 

da Lei Orçamentária 2022, no dia 08 de outubro de 2021, às 10:0 horas. 

- Ofício nº035/2021, de origem da Secretaria Municipal da Saúde, solicitando espaço na 

Câmara de Vereadores dia 04 de outubro de 2021, para Audiência Pública da Secretaria 

Municipal da Saúde para (prestação de contas do primeiro quadrimestre do ano de 

2021). 

- Ofício Pad nº05/2021, de origem do Poder Executivo Municipal, encaminhando o 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária – REEO, referente ao 2º Quadrimestre 

/ 4º Bimestre de 2021.  

- Projeto de Lei Nº 022/2021, de 01 de outubro de 2021, Estima a receita e fixa a 

despesa do Município para o exercício econômico e financeiro de 2022 e dá outras 

providências. 

- Indicação nº 017/2021, de autoria da Bancada do MDB e PP – Para que o Poder Executivo 

Municipal, veja a possibilidade de agilizar tratamento para aos insetos nas bocas de lobo, tubos 

e sangas de nosso Município. 

- Indicação nº 018/2021, de autoria da Bancada do MDB e PP – Para que o Poder Executivo 

Municipal, contrate de forma terceirizada uma empresa especializada em reparos e obras de 

melhorias para as estradas do interior do nosso Município. Haja vista que as estradas estão em 

péssimas condições e as máquinas do Município não estão seguidamente com problemas 

mecânicos. 

- Indicação nº 019/2021, de autoria da Bancada do MDB e PP – Para que o Poder Executivo 

Municipal, junto a Secretaria de Obras faça uma obra emergencial de reparo na estrada de 

acesso a propriedade do Senhor Ederson de Matos na Comunidade do Divino 

 

 

Em seguida Passamos para a ORDEM DO DIA: 

- Projeto de Lei nº 021/2021 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 

operação de crédito com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e dá outras providências. 

 


