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- REQUERIMENTO N° 110/20,21 1.- de aut ria do vereador Suet~neo Oliveira :Moura,
que requer a Mesa Diretora desta Casa Legi:slativa uma licença de 90 dias para
interesses particulares. (Após leitura será colocado em votação, sendo necessário
maioria simples para sua aprovação). ' .

- REQUERIMENTO N° 109/2021 l.. de aut I ria dd Vereador Ivanilson Alves da Costa,
que requer do Poder Executivo Municipall, que através da Secretaria Municipal de
Administração e Finanças, faça a aquisiçãOIdEtum Mipro-ônibus, para transporte diário
dos estudantes que cursam o Ensino Superíor na cidade de Mos'soró/RN. (Após leitura
será colocado em votação, sendonecessájio rnaioría simples para sua aprovação)." : ,! i II .' " , ' .' .

I
- REQUERIMENTO N° 111/2021 J.'d~ autoria db Vereador José Marcondes Pereira
da Costa, que requer do Poder Executivo ~' uniclpal, através dá Secretaria Municipal
Administração e Finanças ~ú~lica$, que.no ,envir a Prestação d~ Contas.da Merenda
Escolar dos anos de 2020 e'2021'. (Após lei'tura será colocado em votação, sendo
necessário maioria simples pí;ir;~S,;LJa~~r?\t~çã~)i' ' . ' ',:' ' , : ' i i

- REQUERIMENTO .No 112/2021 ~ de' autbri~ d~ V~reador Jo~é' Marco~des Pereira
da Costa, que requer do Poder Executfvo Municipal que aÜavés da Secretaria
Municipai Administração e Finanças Públicas e Secretária Municipal de Saúde, nos
informe se estão sendo pagos OS proventos dos incentivos aos agentes de Saúde do
Mu~ic.ípi~ de Patu/RN: (Após leitwa' ~erá,1colocado em votação, sendo necessário
rnaiona simples para sua aprovação). i. I '. ,',.

- REQUERIMENTO N° 113/2b21 I~ d~ ~ut~ria do V~reador JO~~ :Marbo0des Pereira
da Costa, que requer do Poder Executivo Municipal que através da Secretaria
~unicipal Ad~inistração, e, Fin,anças IP0bl~?as~i Sec~etária ~un!cipal, dE1,~aúde, ,~os
Informe se estao sendo pagos os provento' dos Previne Brasil aos agentes de Saúde
do Município de Patu/RN. (Apos leitura:'s8 á coiocadoem votação, sendo necessário
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maioria simples para sua aprovação).' i': . :. I::' , . , . .
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