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Pauta da Sessão Ordinária do dia 07 de março de 2019. 

 
 

Leitura do Projeto de Lei: 
 
Projeto de Lei nº 886/2019 – Dispõe sobre denominação de estrada municipal a 
atual estrada que se inicia no Porto II da balsa, sentido cidade velha, seguindo 26,7 
km margeando a represa CESP, ficando então denominada “Alcides Tomas da 
Silva”. Autoria dos Vereadores Evail Augusto dos Santos e José Laercio Santos 

 
 

Leitura da Indicação: 
 
Indicação nº 22/2019 – Solicita providências no sentido de retornar o acesso a 
cachoeira do Fidelis, existente no bairro do Pouso Alto. Autoria dos Vereadores 
Evail Augusto dos Santos e José Laercio Santos 

 
Indicação nº 23/2019 – Indica que seja incluído cestas básicas a todos os 
funcionários público municipal. Autoria dos Vereadores Evail Augusto dos Santos 
e José Laercio Santos 

 
Indicação nº 24/2019 – Indica que seja realizado manutenção nos equipamentos de 
ginástica ao ar livre situada na Praça Padre Higino. Autoria dos Vereadores Evail 
Augusto dos Santos e José Laercio Santos 

 
Indicação nº 25/2019 – Solicita providências para que seja vistoriado e avaliado 
possível risco de queda do muro situado na Viela Geraldo Pereira Alves. Autoria 
dos Vereadores Evail Augusto dos Santos e José Laercio Santos 

 
Indicação nº 26/2019 – Solicita que seja disposto uma linha de ônibus que passe no 
bairro da Marmelada até o bairro Rodrigues Soares (granja). Autoria dos 
Vereadores Evail Augusto dos Santos e José Laercio Santos 

 
Indicação nº 27/2019 – Solicita que disponha uma lixeira nos pontos de parada de 
ônibus.  Autoria dos Vereadores Evail Augusto dos Santos e José Laercio 
Santos 

 
Indicação nº 28/2019 – Solicita que seja realizado convênio com a Polícia Militar 
para fins de trânsito, atividade delegada e demais atos de segurança e que seja 
criado uma base policial no bairro do Pouso Alto. Autoria dos Vereadores Evail 
Augusto dos Santos e José Laercio Santos 

 
Indicação nº 29/2019 – Indica que seja realizado uma reforma nos vestiários do 
Estádio Moacir Bento da Graça e no vestiário do campo do Bairro Alto. Autoria dos 
Vereadores Evail Augusto dos Santos e José Laercio Santos 
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Indicação nº 30/2019 – Solicita que seja realizado o término da cobertura lateral do 
galpão de agronegócio. Autoria dos Vereadores Evail Augusto dos Santos e 
José Laercio Santos 

 
Indicação nº 31/2019 – Indica que seja feito a cobertura do ponto de espera de 
transporte escolar do bairro Rio Negro. Autoria dos Vereadores Evail Augusto 
dos Santos e José Laercio Santos  

 
Indicação nº 32/2019 – Solicita a colocação de pelo menos três bancos na pracinha 
do bairro do Pachi. Autoria dos Vereadores Evail Augusto dos Santos e José 
Laercio Santos 

 
Indicação nº 33/2019 – Solicita a colocação de redutor de velocidade no bairro do 
Pachi. Autoria dos Vereadores Evail Augusto dos Santos e José Laercio Santos 

 
Indicação nº 34/2019 – Solicita que seja construído lombadas ou redutor de 
velocidade na Avenida Benedito Dirceu Dionísio nas proximidades com a Rua Pedro 
Felipe Barbosa.  

 
Indicação nº 35/2019 – Solicita que seja posto em prática pelo Executivo a Lei 
Municipal que rege quanto aos animais soltos nas ruas, para que os proprietários 
sejam responsabilizados pelos descuidos de seus animais. Autoria dos Vereadores 
Evail Augusto dos Santos e José Laercio Santos 

 
 

Votação do Projeto de Lei:  
 
Projeto de Lei nº 879/2019 – Dispõe sobre transporte escolar. Autoria dos 
Vereadores Evail Augusto dos Santos e José Laercio Santos 

 
Proposta de emenda à Lei orgânica nº 09/2019 – Altera o artigo 100 da Lei 
Orgânica do município. Autoria dos Vereadores Evail Augusto dos Santos, José 
Laercio Santos e José Antonio de Campos Silva 

 
 

Votação dos Requerimentos:  
 

Requerimento nº 18/2019 – Requer informações sobre: Os prestadores de serviço 
de transporte escolar terceirizados da Prefeitura municipal receberão seus 
pagamentos devidos por estes dias que não conseguiram atender a necessidade do 
transporte por exclusiva falta de manutenção das estradas municipais por parte da 
administração pública? Autoria do Vereador Gentil Rodrigues dos Santos Filho 

 
Requerimento nº 19/2019 – Solicita respostas quanto ao requerimento feito pelo 
munícipe Claudio Alves dos Santos em relação a qual providências a administração 
pretende tomar pra sanar os prejuízos causados ao morador. Autoria dos 
Vereadores Evail Augusto dos Santos, José Laercio Santos e José Antonio de 
Campos Silva 
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Requerimento nº 20/2019 – Requer informações sobre o motivo de não estar aberto 
o Centro de convivência do idoso. Autoria dos Vereadores Evail Augusto dos 
Santos e José Laercio Santos 

 
Requerimento nº 21/2019 – Requer informações sobre: A relação de todos os 
veículos pertencentes ao município e suas respectivas placas, bem como o seu 
número de patrimônio. E ainda em qual departamento está lotado e se estão em 
atividade ou quebrado. Autoria dos Vereadores Evail Augusto dos Santos e José 
Laercio Santos 

 
Requerimento nº 22/2019 – Solicita que seja posto vidros nos vitrôs das salas de 
aula construída no bairro do Pouso Alto. Autoria dos Vereadores Evail Augusto 
dos Santos e José Laercio Santos 

 
Requerimento nº 23/2019 – Requer que seja realizado a manutenção da estrada 
municipal que se inicia no Porto II da balsa sentido cidade velha até encontrar com a 
estrada Antonio de Campos Silva no bairro dos Gomes, ainda que seja colocado 
mata burro nas divisas das propriedades ao longo da estrada. Autoria dos 
Vereadores Evail Augusto dos Santos e José Laercio Santos 

 
  
 

Finalizada em 07 de março de 2019. 
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