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Pauta da Sessão Ordinária do dia 01 de abril de 2019. 

 
 

Leitura dos Projetos de Lei: 
 
Projeto de Lei nº 888/2019 – Dispõe sobre denominação de estrada municipal a 
atual estrada que liga a estrada Geraldo Rodrigues de Carvalho à estrada Geraldo 
José da Silva, iniciando-se na altura da propriedade do Sr. Geraldo Pires no bairro 
da Lagoinha. Autoria dos Vereadores José Laercio Santos e Evail Augusto dos 
Santos 
 
Projeto de Lei nº 889/2019 – Dispõe sobre a divulgação da listagem de 
medicamentos disponíveis e em falta na rede municipal de saúde. Autoria dos 
Vereadores Evail Augusto dos Santos e José Laercio Santos 
 
Projeto de Resolução nº 77/2019 – Cria o parágrafo terceiro e alínea a ao artigo 
205 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Autoria dos Vereadores Evail 
Augusto dos Santos e José Laercio Santos 
 
 
Leitura da Indicação:  
 
Indicação nº 37/2019 – Indica a administração municipal para que tome 
providências com relação ao transtorno causado pela chuva, onde a mesma invade 
a garagem do morador localizado na Rua Francisco Américo dos Santos. Autoria 
dos Vereadores José Laercio Santos e Evail Augusto dos Santos 
 
 
Votação do Projeto de Lei:  
 
Projeto de Lei nº 878/2019 – Eleva o Rodeio bem como as respectivas expressões 
artístico-culturais à condição de manifestação cultural municipal e de patrimônio 
cultural imaterial do município. Autoria dos Vereadores Evail Augusto dos Santos 
e José Laercio Santos 
 
 
Votação dos Requerimentos:  
 
Requerimento nº 24/2019 – Qual a possibilidade que seja implantado em nosso 
município duas unidades do SAMU, uma para atender a região do Bairro Alto, Pouso 
Alto e adjacências e outra para atender a região de Vargem Grande, Palmeiras e 
adjacências. Autoria dos Vereadores Evail Augusto dos Santos e José Laercio 
Santos 
 
Requerimento nº 25/2019 – Requer informações sobre: Qual a possibilidade de a 
administração ceder outro funcionário para o serviço de combate e prevenção do 
mosquito da dengue e malária? Autoria do Vereador Gentil Rodrigues dos 
Santos Filho 
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Requerimento nº 26/2019 – Requer informações sobre: Qual a quantidade de 
exames laboratoriais que a Prefeitura vem realizando mensalmente?  Quantidade de 
exames do laboratório que possui contrato direto com a Prefeitura e quantidade de 
exames do laboratório que é conveniado pelo Estado. Encaminhar cópia integral do 
contrato com o laboratório consagrado vencedor da licitação aplicada junto a 
municipalidade e cópia do convênio celebrado junto ao laboratório por parte 
estadual. Se a administração reconhece a forma precária que a população vem 
sofrendo com relação as marcações dos exames laboratoriais. Qual a solução de 
imediato para este problema. Autoria do Vereador Gentil Rodrigues dos Santos 
Filho 
 
Requerimento nº 27/2019 – Requer que a administração municipal cumpra a Lei nº 
730/2018 que trata sobre cardápio da rede municipal de ensino. Autoria dos 
Vereadores José Laercio Santos, Evail Augusto dos Santos e José Roberto 
Dias 
 
Requerimento nº 28/2019 – Requer informações sobre a possibilidade de 
providenciar com urgência a implantação da Progressão Funcional a todos da rede 
de educação. Autoria dos Vereadores José Laercio Santos e Evail Augusto dos 
Santos 
 
Requerimento nº 29/2019 – Requer informações se há alguma solução para 
retirada dos veículos que se encontram espalhados pela cidade muitos em estado 
de deterioração, prejudicando assim a limpeza das vias públicas. Autoria do 
Vereador José Antonio de Campos Silva 
 
Requerimento nº 30/2019 – Qual a possibilidade que seja realizado um estudo com 
o objetivo de alterar o local que hoje a autoescola usa para realizar as aulas com 
motocicleta.  Autoria do Vereador José Antonio de Campos Silva 
 
 
Votação da Moção de Aplausos: 
 
Moção de aplausos nº 05/2019 – Que seja registrado nessa Casa de Leis moção 
de aplausos aos organizadores e idealizadores, Senhor Willian Alves de Moura e 
Senhorita Pábula da Fonseca Barbosa, pela 4ª Cavalgada Rédea Solta. Autoria dos 
Vereadores Evail Augusto dos Santos, José Laercio Santos e Célia de Fátima 
Amaral de Faria 
 
 
 

Finalizada em 01 de abril de 2019. 
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