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Datas Comemorativas referentes do dia 03 a 09 de abril de 

2022. 

 

 

 
 

- 03 - Dia Internacional da Liberdade de Imprensa 

- 03 - Dia do Sertanejo 

- 03 - Dia do Pau-Brasil 

- 05 - Dia da Língua Portuguesa 

- 05 - Dia Nacional do Líder Comunitário 

- 05 - Dia Nacional das Comunicações 

- 05 - Dia Nacional sobre o Uso Racional de Medicamentos 

- 05 - Dia Mundial de Higienização das Mãos 

- 06 - Dia da Matemática 

- 06 - Dia do Cartógrafo 

- 06 - Dia da Coragem 

- 07 - Dia do Oftalmologista 

- 07 - Dia do Silêncio 

- 08 - Dia das Mães 

- 08 - Dia Nacional do Turismo 

- 08 - Dia do Profissional de Marketing 

- 08 - Dia do Artista Plástico 

- 08 - Dia Internacional da Cruz Vermelha 

- 08 - Dia da Vitória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.calendarr.com/brasil/dia-internacional-da-liberdade-de-imprensa/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-sertanejo/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-pau-brasil/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-da-lingua-portuguesa/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-nacional-do-lider-comunitario/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-nacional-das-comunicacoes/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-da-matematica/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-cartografo/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-da-coragem/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-oftalmologista/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-silencio/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-das-maes/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-nacional-do-turismo/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-profissional-de-marketing/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-artista-plastico/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-internacional-da-cruz-vermelha/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-da-vitoria/
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Pauta da 11ª Reunião ordinária, aos 3 de maio de 2022. 

 

 

 Requerimento n.º 027/2002, de autoria do Vereador Eron Carlos 

Carneiro Lemes. 

 

“Requer que o Poder Executivo Municipal faça uma melhoria na 

iluminação pública do Setor Manoel Felipe, na Rua 08, próximo ao 

Jeguinho Gás”. 

 

 Requerimento n.º 028/2002, de autoria do Vereador Breno de 

Morais Rezende Borges. 

 

“Requer que o Poder Executivo Municipal disponibilize uma 

ambulância no Postinho de Saúde do Vila Nova, com um telefone 

fixo no automóvel para acesso de toda a população”. 

 

 Requerimento n.º 029/2002, de autoria do Vereador Urias 

Olegário da Silva Neto. 

 

“Requer que o Poder Executivo Municipal destine uma área 

adequada para possibilitar o treinamento de montarias, provas de 

laços, prova de tambor, dentre outras modalidades afins”. 

 

 Projeto de Lei n.º 023/2022, de autoria do Poder Executivo 

Municipal  

 

“Dispõe sobre as diretrizes orçamentarias para o exercício financeiro 

de 2023, e dá outras providências”. (Apresentação)  
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