
32ª REUNIÃO ORDINÁRIA- 27/09/2021

DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA
ATA ANTERIOR

INDICAÇÕES

Vereadores Rogério Fernando da Silva
e Rivail Castorino

Nº 145/2021, Apresento a Vossa
Excelência, com fulcro no permissivo
contido no Regimento Interno desta

Casa de Leis, a presente indicação no sentido de sugerir ao Exmo. Prefeito Municipal que, através
de seus mecanismos administrativos e hierarquia de chefia estabelecida, que seja feito o
recapeamento de toda extensão da Rua Alferes Fachardo nas proximidades dos nºs 54 até 289 e de
um pequeno trecho da Rua Ismael Irineu entre os nºs 16 até 28, do Bairro Centro.

Vereadores Rogério Fernando da Silva e Rivail Castorino

Nº 146/2021, Apresento a Vossa Excelência, com fulcro no permissivo contido no Regimento
Interno desta Casa de Leis, a presente indicação no sentido de sugerir ao Exmo. Prefeito Municipal
que, através de seus mecanismos administrativos e hierarquia de chefia estabelecida, mediante a
homologação do Concurso Público 01/2021, passe a utilizar como primeiro critério para novas
contratações, a listagem classificatória dos aprovados no referido concurso, tornando o processo de
contratação justo e livre de qualquer parcialidade.

Vereador José Roberto Ribeiro Pereira

Nº 147/2021, "QUE O MUNICÍPIO ESTUDE A VIABILIDADE DE INSTALAR ENERGIA
SOLAR  FOTOVOLTAICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS". 

REQUERIMENTOS

Vereador Rodrigo Satiro Bueno

Nº 28/2021, O Vereador que abaixo subscreve, no exercício de suas atribuições que permitem o
Regimento interno, em especial o artigo 105, inciso IV,  e 143, inciso V, apresentar requerimento a
ser enviado ao Exmo. Prefeito, a fim de que preste informações sobre o esgoto a céu aberto que
corre nos fundos do Bairro Nazaré e Vale dos Ipês, antiga estação de tratamento de esgoto, bem



como se há nesta municipalidade e na Lei Orçamentária atual e na que há de ser votada nesta Casa,
algum projeto que viabilizará a resolução do problema do esgoto na referida localidade.

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA

Em 2ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 34/2021:
"Abre Crédito Adicional ESPECIAL no valor de R$ 640.000,00 para despesas não previstas no
vigente orçamento e da outras providências."

ORADORES INSCRITOS

Plenário Lúcio Bernardes Carneiro, 27 de setembro de 2021.

VEREADOR JOSÉ ROBERTO RIBEIRO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Conceição do Rio Verde, 30 de Setembro de 2021.
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