
 
 

  

 
PAUTA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA                        Data: 17 de maio de 2019 

 
- Leitura das Atas da 11ª e 12ª Sessões Ordinárias, realizadas nos dias 12 de abril e 03 de 
maio de 2019; 
 
- Apresentação do Projeto de Lei nº 857/2019, de autoria do Poder Executivo municpal – 
dispõe sobre a proibição de jogar lixo nos logradouros públicos e dá outras providências; 
 
- Apresentação do Projeto de Lei nº 858/2019, de autoria do ver. Júlio de Oliveira Bastos – 
dispõe sobre a instituição do Programa Parto Humanizado na rede pública municipal de 
saúde e dá outras providências; 
 
- Uso da tribuna pelo Sr. Thiago Berg, o qual solicitará apoio dos vereadores ao incremento 
da cultura; 
 
- Apres/disc/vot. do Req nº 21/19, de iniciativa da ver. Gelsiléia de Araújo Batos, que solicita a 
construção de uma praça com área de lazer (brinquedos), em frente a igreja católica, na 
Comunidade São Francisco, neste município. 
 
- Apres/disc/vot. do Req nº 22/19, de iniciativa do ver. Francisco Nonato de Souza Pereira, que 
solicita a regularização no fornecimento de água no Bairro Sales Costa, localizado neste 
município. 
 
- Apres/disc/vot. do Req nº 23/19, de iniciativa do ver. Júlio de Oliveira Bastos, que solicita a 
realização de uma Sessão Especial/Reunião com a participação do Poder Executivo Municipal e 
Polícia Civil/Delegado de Polícia Civil, neste município, a fim de discutir a possibilidade de 
implantação do Programa Mediação de Conflitos; 
 
- Apres/disc/vot. do Req nº 24/19, de iniciativa do ver. Paulo Gabriel Sobrinho, que solicita que o 
executivo municipal providencie o material para a confecção de carteiras de trabalho, neste 
município; 
 
- Apres/disc/vot. do Req nº 25/19, de iniciativa do ver. Leyvisson Rodrigo da Silva Gonzaga, 
que solicita a recuperação da estrada que interliga as Comunidades de Sant’Ana do Perimpindeua 
e Goudêncio, neste município. 
 
- Apres/disc/vot. do Req nº 26/19, de iniciativa da ver. Isadilva Vieira de Castro, que solicita a 

aquisição de berços para acolher as crianças recém-nascidas na sala de pós-parto do Hospital 
Municipal, Dr. Silas Freitas, neste município. 

 
- Apres/disc/vot. do Req nº 27/19, de iniciativa da ver. Isadilva Vieira de Castro, que solicita a 

disponibilização de máquinas apropriadas para o preparo de áreas de plantio para os agricultores da 
Comunidade do Jauara, localizado neste município. 

 

 


