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Pauta da Sessão Ordinária do dia 07 de março de 2022 
 

 
Leitura das Indicações: 
 

Indicação nº 06/2022 – Indica reparo na rede de proteção que fica acima do 
alambrado do campo Moacir Bento da Graça. Autoria do Vereador Marco Antonio de 
Campos Silva 

 
Indicação nº 07/2022 – Indica que sejam doados uniformes aos estudantes da 

rede municipal. Autoria dos Vereadores Marco Antonio de Campos Silva e Benedito 
Josemar de Oliveira 

 
Indicação nº 08/2022 – Indica que seja realizado um mutirão para a limpeza 

das ruas da cidade. Autoria do Vereador José Roberto Dias 
 
Indicação nº 09/2022 – Indica reforma e religação da luz da quadra do Bairro 

Alto. Autoria do Vereador José Aparecido dos Santos 
 
 

Votação dos Requerimentos:  
 

Requerimento nº 25/2022 – Requer informações sobre: Quando será realizado 
o reparo necessário nas Ruas asfaltadas do Pouso Altinho? A obra de calçamento da Rua 
do Campo será efetuada? Autoria dos Vereadores José Aparecido dos Santos e 
Fagner Deivid Ortiz Rebelo 

 
Requerimento nº 26/2022 – Requer informação sobre a possibilidade de se 

inserir uma sub Prefeitura no bairro Pouso Alto? Autoria do Vereador Gean Max 
 
Requerimento nº 27/2022 – Requer que seja colocado mais uma caixa d´água 

no posto de saúde da cidade. Autoria do Vereador José Roberto Dias 
 
Requerimento nº 28/2022 – Requer que seja feito a limpeza do campo de 

futebol do bairro Pouso Alto e que também seja feito a reforma necessária na 
arquibancada que foi danificada com a obra de calçamento da Rua Geraldo Cassiano de 
Souza. Autoria do Vereador Gean Max 

 
Requerimento nº 29/2022 – Requer que seja realizado a manutenção na 

estrada do Laranjinha num trecho de aproximadamente 1 km. Autoria do Vereador 
Gean Max 

 
Requerimento nº 30/2022 – Requer instalação de manilhas (tubos) na Rua 

Nelson Fagundes da Rosa. Autoria do Vereador Gean Max 
 
Requerimento nº 31/2022 – Requer que seja disponibilizado um funcionário 

para fazer a manutenção no campo de futebol da cidade. Autoria do Vereador Fagner 
Deivid Ortiz Rebelo 
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Requerimento nº 32/2022 – Requer que seja realizado um trabalho 
apresentável de limpeza de vias públicas no Bairro Pouso Alto. Autoria do Vereador 
Gean Max 

 
Requerimento nº 33/2022 – Requer informações quanto ao recurso doado pela 

Deputada Federal Renata Abreu: O recurso já foi aplicado, investido? Se sim, qual foi o 
destino do investimento? Enviar cópia das licitações e valores dos investimentos. 
Autoria do Vereador José Aparecido dos Santos 

 
Requerimento nº 34/2022 – Requer informações quanto ao recurso doado pelo 

Deputado Federal Marcio Alvino: O recurso já foi aplicado, investido? Se sim, qual foi o 
destino do investimento? Enviar cópia das licitações e valores dos investimentos. 
Autoria do Vereador José Aparecido dos Santos 

 
Requerimento nº 35/2022 – Requer que seja enviado para esta Casa de Leis a 

lista de todos os cargos de comissão e confiança nomeados e em atividades até a 
presente data desta sessão. Qual o valor comprometido na folha de pagamento com os 
cargos ocupados? Autoria dos Vereadores José Aparecido dos Santos e Fagner 
Deivid Ortiz Rebelo 

 
Requerimento nº 36/2022 – Requer da empresa Elektro a colocação de 

luminárias no trecho do bairro dos Pinheiros. Autoria do Vereador Fagner Deivid 
Ortiz Rebelo 

 
Requerimento nº 37/2022 – Requer manutenção e limpeza das bocas de 

bueiros (tubulações) da estrada municipal Bairro Cafofo do Mel perto da balsa. Autoria 
do Vereador Antenor José Teixeira 

 
Requerimento nº 38/2022 – Requer um aparelho visualizador de veias para 

facilitar a coleta de sangue para exames. Autoria do Vereador Marco Antonio de 
Campos Silva 

 
Requerimento nº 39/2022 – Requer providencias para que devolva à 

população do bairro Pouso Alto a cachoeira do Zé Fidelis. Autoria dos Vereadores 
William Manoel dos Santos e Gean Max 

 
 

 Votação da Moção: 
 
 Moção de aplausos nº 02/2022 - Que seja registrado moção de aplausos ao Sr. 
Luiz Avelino. Autoria do Vereador William Manoel dos Santos 

 
 
 
 

Finalizada em 07 de março de 2022. 
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