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PAUTA 

03ª REUNIÃO ORDINÁRIA  

19ª LEGISLATURA – 02º PERÍODO LEGISLATIVO 

DATA: 03 DE MARÇO DE 2022 

HORÁRIO: 19h30min. 

1. Projeto de Lei nº 01/2022 cuja ementa: “Autoriza o Executivo Municipal a proceder 

à contratação temporária de servidores e contém outras disposições” De autoria do 

Poder Executivo. Regime de urgência simples. Única discussão (Art. 175, II, do RI.)  

 

2. Indicação nº 03/2022 de autoria do Ver. Marçal Monteiro Marques, que solicita 

oficiar ao Sr. Prefeito, para que disponibilize, aos servidores o direito ao 

demonstrativo de pagamento na forma impressa. 

 

3.  Indicação nº 04/2022 de autoria do Ver. Marçal Monteiro Marques, que solicita 

oficiar ao Sr. Prefeito, para que o mesmo, implemente no município de Veríssimo 

plano de cargos e salários, visando uma melhor remuneração em especial para 

servidores que recebem salário mínimo e/ou implantação de benefício (horas extras). 
 

4. Indicação nº 07/2022 de autoria do Ver. Délio Vitório de Souza, ao Sr. Prefeito 

Municipal, para que seja construída uma rampa de acesso para cadeirantes e pessoas 

com dificuldades de locomoção, na entrada da Prefeitura. 

 

5. Indicação nº 08/2022 de autoria do Ver. Délio Vitório de Souza, ao Sr. Prefeito 

Municipal, para seja disponibilizado para a população, o acesso aos sanitários da 

rodoviária. 

 

6. Indicação nº 09/2022 de autoria do Ver. Presidente Carlos Henrique de Oliveira, ao 

Sr. Prefeito Municipal, sugerindo a instalação de um quebra-molas, faixa de pedestres e 

placas de sinalização de área escolar na Avenida Padre Júlio de Razz, bairro Boa Vista, 

próximo a residência do Sr. Divino. 

 

7. Indicação nº 010/2022 de autoria da Ver.(a) Muniany Silva Santos, ao DER-MG e 

ao Executivo Municipal, solicitando que sejam realizados reparos na rodovia AMG 

2545, no trecho de descida e subida da Ponte do Rio Uberaba, no município de 

Veríssimo-MG.   
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8. Indicação nº 011/2022 de autoria da Ver.(a) Muniany Silva Santos, ao Executivo 

Municipal, sugerindo que sejam feitas doações para os alunos da rede pública municipal, 

de kits escolares contendo: lápis de escrever e de colorir, borracha, caderno, caneta, 

mochila e máscara.   
 

Câmara Municipal de Veríssimo-MG, 03 de março de 2022. 

 


