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Pauta da Sessão Ordinária do dia 19 de junho de 2017 

 

 

 Votação dos Projetos:   

 

 

 Projeto de Lei nº 800/2017 – Dispõe sobre denominação de rua (Lucas Tomé) situada no 

Jardim Bela Vista nesta cidade. Autoria dos Vereadores Evail Augusto dos Santos, 

José Antonio de Campos Silva e José Laercio dos Santos 

 

 Projeto de Lei nº 807 – (2ª votação) - Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias a serem 

observadas na elaboração da lei orçamentária do município de Natividade da Serra para o 

exercício financeiro de 2018. Autoria do Executivo 

 

 Projeto de Lei nº 808/2017 – Dispõe sobre denominação de rua (Rua Joaquim Miguel 

Domiciano) o trecho da estrada municipal que se inicia na encruzilhada antes propriedade 

do Sr. Miron aproximadamente cem metros após a Rodovia Octacílio Fernandes da Silva, 

prosseguindo até o final da estrada nas proximidades da propriedade do Sr. Beto 

Domiciano  Autoria do Vereador Gentil Rodrigues dos Santos Filho 

 

 Projeto de Lei nº 809/2017 – Dispõe sobre denominação de rua (Rua Sebastião Lino 

Domiciano) que se inicia na primeira bifurcação a esquerda após a propriedade do Sr. 

Miron seguindo até a propriedade do Sr. José Lino no bairro Monte Alegre. Autoria do 

Vereador Gentil Rodrigues dos Santos Filho 
 

 Projeto de Lei nº 810/2017 – Dispõe sobre denominação de rua (Norberto José dos 

Santos) situada no bairro Monte Alegre nesta cidade. Autoria do Vereador Gentil 

Rodrigues dos Santos Filho 
 

 

 Projeto de Lei nº 811/2017 – Regulamenta as contratações por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso IX 

do art. 37 da constituição federal e art. 111 da lei orgânica municipal. Autoria do 

Executivo 

 

 Projeto de Lei nº 812/2017 – Dispõe sobre a prestação do serviço de taxi. Autoria do 

Executivo 

 

 Projeto de Lei nº 813/2017 – Institui o programa de recuperação de créditos municipais 

de natureza tributária e não tributária. Autoria do Executivo 

 

 Projeto de Lei nº 814/2017 – Dispõe sobre autorização para celebração de convênio com 

a Fundação Lucia e Pelerson Penido (FLUPP) Autoria do Executivo 

 

 Projeto de Lei nº 815/2017 – Dispõe sobre fixação de vencimentos para o cargo de 

motorista especial do gabinete. Autoria do Executivo 
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Votação dos Requerimentos:  

 

 

 Requerimento nº 29/2017- Instalação de placa indicativa no inicio da ponte das 

Palmeiras, indicando sentido Rodovia Osvaldo Cruz, neste mesmo sentido, instalar placas 

indicativas em todos os cruzamentos e bifurcações ao longo desta estrada municipal. 

Autoria dos Vereadores José Lourenço dos Santos e Jorge Claudionei dos Santos 

 

 Requerimento nº 30/2017- Se a embarcação que opera na sede do município de 

Natividade da Serra dispõe de equipamentos que permitem o deslocamento em períodos 

de baixa visibilidade (nevoeiro). Se dispõe dos citados equipamentos qual a razão da 

população estar sendo avisada que a travessia será suspensa em tais períodos. Se a 

empresa responsável pela mesma tem conhecimento dos transtornos que causarão aos 

munícipes e demais usuários tal medida. Autoria dos Vereadores Evail Augusto dos 

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

 

 

 

 

 

Finalizada dia 19 de junho de 2017. 


