PAUTA
05ª REUNIÃO ORDINÁRIA
19ª LEGISLATURA – 02º PERÍODO LEGISLATIVO
DATA DA REUNIÃO: 07 DE ABRIL DE 2022
HORÁRIO: 19h30min.
1. Projeto de Resolução n° 01/2022 cuja ementa: “Doação de bens móveis ao Poder
Executivo, baixa do bem doado e contém outras disposições.” De autoria do Poder
Legislativo. Única discussão (art. V, R.I.).
2. Projeto de Lei nº 02/2022 cuja ementa: “Dispõe sobre a criação da Semana Municipal
da Agricultura Familiar no Município de Veríssimo-MG” De autoria do Poder
Legislativo. 1ª discussão. (art. 176, R.I.).
3. Requerimento nº 05/2022 de autoria da Ver.(a) Muniany Silva Santos, que solicita
esclarecimentos sobre os motivos pelos quais os aparelhos de ar-condicionado das
escolas ainda não terem sido instalados.
4. Requerimento nº 06/2022 de autoria do Ver. Antônio Donizete Duarte da Cruz, que
solicita informações sobre a situação dos imóveis de propriedade do Município,
localizados no bairro de Rufinópolis.
5. Indicação nº 013/2022 de autoria do Ver. Presidente Carlos Henrique de Oliveira,
sugerindo a destinação para o Centro de Zoonoses, de 2 mesas e 04 cadeiras que serão
doadas ao Poder Executivo mediante a aprovação do Projeto de Resolução n° 01/2022.
6. Indicação nº 014/2022 de autoria do Ver. Antônio Donizete Duarte da Cruz, sugerindo
ao Executivo Municipal, que estude a possibilidade de elaborar projeto de lei que proíba
caminhões de transbordo, canavieiros e de eucaliptos que estejam carregados de
transitarem pelas ruas da cidade de Veríssimo e do bairro de Rufinópolis.
7. Indicação nº 015/2022 de autoria do Ver. Sebastião Silva Júnior, que solicita a
manutenção das ruas sem pavimentação desta cidade, principalmente da rua Uberaba.
8. Indicação nº 016/2022 de autoria do Ver. Presidente Carlos Henrique de Oliveira,
solicita concessão de transporte aos policiais militares que trabalham em Veríssimo e
residem em outro Município.
9. Moção de Pesar 09/2022 de autoria do Ver. Sebastião Silva Júnior, pelo falecimento
da Sra. Sebastiana Clemente da Cunha.
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1. Projeto de Lei nº 03/2022 cuja ementa: "Autoriza a abertura de crédito adicional
suplementar que menciona e contém outras disposições." De autoria do Poder
Executivo.
2. Projeto de Lei nº 04/2022 cuja ementa: "Institui a Semana Municipal de Proteção
aos animais e dá outras providências." De autoria do Poder Legislativo.
3. Projeto de Resolução nº 02/2022 cuja ementa: "Regulamenta a forma e os critérios
para o pagamento da gratificação ou adicional por serviço extraordinário para os
servidores da Câmara Municipal de Veríssimo, referidos no artigo 20 da Lei
Complementar nº 519/2019, e contém outras disposições" De autoria do Poder
Legislativo.
4. Projeto de Resolução nº 03/2022 cuja ementa: "Estabelece numerário para o
pagamento de despesas de pequena monta pelo regime de adiantamento no âmbito da
Câmara Municipal de Veríssimo e dá outras providências." De autoria do Poder
Legislativo.
Câmara Municipal de Veríssimo-MG, 06 de abril de 2022.
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