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RESENHA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 7 DE JUNHO DE 2021 

 
 

 
MENÇÃO HONROSA 

 
Vereadora Eva Maristane Rodrigues Müller: Com base do Decreto Legislativo nº 001/2011, Art. 1º, IV, concede “Título de Menção 
Honrosa” ao Sicredi Vale do Jaguari e Zona da Mata RS/MG, que no ano de 2021, especificamente no dia 21 de junho, completa 40 
anos de atuação em nossa comunidade. 
 
 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES 
 
Vereador José Leovegildo Fortes da Silva: Que o Poder Legislativo encaminhe correspondência ao Executivo Municipal para que o 
mesmo informe sobre a área onde está localizado o Aeroporto municipal, contendo o mapa do local, escritura pública do que pertence 
ao município e esclarecimento se o município foi notificado pelo Pelotão Ambiental de Santiago por crime ambiental no local; 
 
 
Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social: Solicita ao Poder Executivo informações referentes aos resíduos 
do Cemitério Municipal e sobre como é feita a destinação final destes pela empresa responsável. 
 

PROPOSIÇÃO INDICAÇÃO 
   
Vereador Alexsandra Terra: Ao Poder Executivo para que sejam instaladas câmeras de segurança nas EMEIs e EMEFs.  
 
Vereador Eva Müller: Que o Poder Executivo estude e institua, através da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, a possibilidade 
de contratar e disponibilizar acesso a rede de internet e/ou disponibilizar pacote de dados que possibilitem acesso à Internet gratuita 
para o conjunto de alunos carentes da rede pública municipal que não têm acesso à mesma, para que possam receber as orientações 
sobre as aulas, bem como, estarem conectados para a realização das aulas online. 
 
 

VOTO CONGRATULATÓRIO 
   
Vereadora Eva Maristane Rodrigues Müller: À autora Raquel Machado, pelo lançamento da obra “Alice em Realidades e Sonhos”, 
ocorrido no dia 5 de junho de 2021.  
 
Vereadora Eva Maristane Rodrigues Müller: À autora Silvana da Rosa, pelo lançamento da obra “Branca Como a Neve”, ocorrido no 
dia 5 de junho de 2021.  
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