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Pauta da Sessão Ordinária do dia 15 de maio de 2017 

 

 

 

Leitura dos Projetos:   

 

 Projeto de Lei nº 800/2017 – Dispõe sobre denominação de rua situada no 

Jardim Bela Vista, ficando denominada de “Rua Lucas Tome dos Santos” (Lucas Peixoto). 

Autoria dos Vereadores Evail Augusto dos Santos, José Antonio de Campos Silva e José 

Laercio dos Santos 

 

 

 Projeto de Lei nº 801/2017 – Dispõe sobre denominação de rua situada no 

Jardim Bela Vista, ficando denominada de “Rua Manoel Amaral de Oliveira” (Manoel Davi). 

Autoria dos Vereadores Evail Augusto dos Santos, José Antonio de Campos Silva e José 

Laercio dos Santos 

 

 

 

 

 

Votações dos Projetos: 

 

 

 Projeto de Lei nº 786/2016 - Dispõe sobre Plano Diretor Municipal, 

estabelecendo de forma participativa, normas de organização territorial, diretrizes de 

planejamento, de gestão para desenvolvimento urbano e rural do município de Natividade da 

serra e dá outras providencias. Autoria do Executivo 

 

 

 Projeto de Lei nº 802/2017 – Dispõe sobre remissão, expurgo e cancelamento 

de cobrança tributária, estabelece valor mínimo de dívidas tributárias ou não, considerando 

acúmulo do período prescricional para fins de ajuizamento de ação de execução fiscal e dá 

outras providências. Autoria do Executivo 

 

 Projeto de Lei nº 803/2017 - Dispõe sobre a fixação do valor para pagamento 

de obrigações de pequeno valor “RPV”, decorrentes de ações judiciais, nos termos do artigo 

100, parágrafos 3º e 4º, da Constituição Federal de 1988 e dá outras providências. Autoria do 

Executivo 

 

 Projeto de Lei nº 804/2017 – Dispõe sobre a alteração da Lei municipal nº 49 

de 08 de abril de 1994, e dá outras providências. Autoria do Executivo 

 

 Projeto de Lei nº 805/2017 - Dispõe sobre a criação e organização da 

procuradoria jurídica do município de Natividade da Serra e dá outras providências. Autoria 

do Executivo 
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Votações dos Requerimentos: 

 

 

 Requerimento nº 23/2017- Colocação ou troca urgente das lâmpadas onde se 

fizer necessário em todas as ruas do bairro da Vargem Grande e Palmeiras. Autoria dos 

Vereadores José Lourenço dos Santos e Jorge Claudionei dos Santos 

 

 Requerimento nº 24/2017 – Realizar terraplanagem na área da prefeitura, 

existente no bairro da Vargem Grande e que a mesma seja utilizada para guardar as máquinas 

da prefeitura. José Lourenço dos Santos e Jorge Claudionei dos Santos 

 

 Requerimento nº 25/2017 - Enviar a esta Câmara Municipal o cronograma 

físico financeiro da obra do Centro do idoso. Autoria dos Vereadores Evail Augusto dos 

Santos, José Antonio de Campos Silva e José Laercio dos Santos 

 

 Requerimento nº 26/2017 – A administração pretende criar uma creche 

municipal nesta cidade, destinada a atender as pequenas crianças e consequentemente suas 

mães para que estas possam trabalhar deixando seus entes sob os melhores cuidados? Autoria 

do Vereador José Roberto Dias 

 

 Requerimento nº 27/2017 – Qual a possibilidade da administração municipal 

dotar o bairro do Pachi com um orelhão público ou algo semelhante? Autoria do Vereador 

José Roberto Dias 

 

 

Finalizada dia 15 de maio de 2017. 


