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Pauta da Sessão Ordinária do dia 17 de junho de 2019. 
 
 

Leitura da Indicação: 
 
Indicação nº 48/2019 – Indica manutenção e limpeza do banheiro público no Bairro 
Alto. Autoria dos Vereadores Evail Augusto dos Santos e José Laercio Santos 
 
Indicação nº 49/2019 – Indica a limpeza de bueiros, saídas d’água e roçadas das 
margens da estrada do Bairro do Selado. Autoria dos Vereadores Evail Augusto 
dos Santos e José Laercio Santos 

 
Indicação nº 50/2019 – Indica que desenvolva um sistema de gerador de energia na 
câmara fria e demais dependências do centro de distribuição de alimentos escolar, 
ou aquisição de uma câmara fria moderna. Autoria dos Vereadores Evail Augusto 
dos Santos e José Laercio Santos 

 
Indicação nº 51/2019 – Indica que haja uma conversação com a Associação 
aquática para inserção do municipal no circuito de maratona aquática promovidos 
pela entidade. Autoria dos Vereadores Evail Augusto dos Santos e José Laercio 
Santos 

 
Indicação nº 52/2019 – Indica manutenção da estrada que dá acesso ao sertão do 
Laranjinha nas proximidades do Bairro Pouso Alto, referência sítio do João Pascoal. 
Autoria dos Vereadores Evail Augusto dos Santos e José Laercio Santos 

 
Indicação nº 53/2019 – Indica limpeza dos bancos da praça da cidade. Autoria dos 
Vereadores Evail Augusto dos Santos e José Laercio Santos 
 

 
Votação dos Projetos de Lei: 
 
Projeto de Lei nº 893/2019 (2ª votação) – Dispõe sobre diretrizes orçamentárias a 
serem observadas na elaboração da Lei orçamentária do município de Natividade da 
Serra para o exercício de 2020. Autoria do Poder Executivo 

 
Proposta de emenda á Lei Orgânica do município nº 10/2019 – Dispõe sobre 
alteração do artigo 100 Lei Orgânica do município. Autoria dos Vereadores Evail 
Augusto dos Santos, José Laercio Santos e José Antonio de Campos Silva 

 
Projeto de Lei nº 896/2019 – Dispõe sobre a inserção e inclusão de atribuições 
funcionais ao cargo de encarregado do setor de merenda escolar disposto na Lei 
766/2019. Autoria do Poder Executivo 

 
Projeto de Lei nº 897/2019 – Dispõe sobre a criação de cargos de provimento em 
confiança de livre nomeação e exoneração constante do anexo II da Lei nº 
766/2019. Autoria do Poder Executivo 
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Projeto de Lei nº 898/2019 – Dispõe sobre a extinção do parágrafo único do art. 90 
da Lei nº 766/2019. Autoria do Poder Executivo 

 
Projeto de Lei nº 900/2019 – Dispõe sobre a criação de cargo de provimento em 
confiança de livre nomeação e exoneração constante no anexo II da Lei nº 
766/2019. Autoria do Poder Executivo 
 

 
Votação dos Requerimentos:  

 
Requerimento nº 49/2019 – Requer que seja realizado convênio com a Polícia 
Militar para atividade delegada. Autoria dos Vereadores José Laercio Santos e 
Evail Augusto dos Santos 

 
Requerimento nº 50/2019 – Requer informações se há lei ou amparo legal que 
autoriza o esposo da Prefeita estar atuando junto a ela, nesta gestão em reuniões e 
viagens fazendo uso do veículo oficial. Autoria dos Vereadores José Laercio 
Santos e Evail Augusto dos Santos 

 
 

Votação das Moções:  
 

Moção de aplausos nº 14/2019 – Que seja registrado nessa Casa de Leis moção 
de aplausos ao Sr. Esley Alves André pelo desempenho obtido no circuito de 
maratona aquática promovida pela associação aquática. Autoria dos Vereadores 
Evail Augusto dos Santos e José Laercio Santos 

 
Moção de agradecimento nº 15/2019 – Que seja registrado nessa Casa de Leis 
moção de agradecimento ao Sr. José Carvalho de Faria pelos relevantes serviços 
prestados quanto a limpeza do campo de futebol, do Bairro Alto. Autoria do 
Vereador Roberto Eliceu Avelino 

 
Moção de aplausos nº 16/2019 – Que seja registrado nessa Casa de Leis moção 
de aplausos a equipe de Motocross pela iniciativa de competição e a todos da 
Equipe Bolderini. Autoria dos Vereadores Jorge Claudionei dos Santos e José 
Lourenço dos Santos 

 
 

 
Finalizada em 17 de junho de 2019. 
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