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Pauta da Sessão Ordinária do dia 03 de novembro de 2021 
 
 
 

Leitura dos Projetos de Lei: 
 

Projeto de Lei nº 1029/2021 – Estabelece a política municipal de saneamento básico 
do município. Autoria do Executivo 

 
Projeto de Lei nº 1030/2021 – Dispõe sobre denominação de Rua, a atual Rua 

Projetada Doze no Bairro Alto, iniciando-se na Rua Carlos Rinaldi Fernandes seguindo em 
declive até o último lote da citada Rua. Ficando denominada de “Rua Cecílio Gil de Castilho”. 
Autoria do Vereador José Aparecido dos Santos 

 
 

Votação dos Projetos de Lei: 
 

Projeto de Lei nº 1016/2021 – (1ª votação) - Dispõe sobre o plano plurianual PPA 
do município para o período de 2022 a 2025. Autoria do Executivo 

 
Projeto de Lei nº 1023/2021 – (1ª votação) – Estima a receita e fixa a despesa do 

município para o exercício financeiro de 2022. Autoria do Executivo 
 

Projeto de Lei Complementar: 
 

Projeto de Lei complementar nº 1025/2021 - Dispõe sobre a alteração no código 
de posturas no município (impor restrição à atracagem de embarcações na prainha). Autoria 
do Vereador Everson Cristian da Silva 

 
 

Votação dos Requerimentos:   
 

Requerimento nº 183/2021 – Requer as seguintes informações: É possível promover 
um bônus no valor de R$500,00 (quinhentos reais) aos servidores públicos da Prefeitura? É 
possível que este valor seja depositado diretamente na conta de cada funcionário para que o 
mesmo possa consumir onde quiser e da melhor forma que lhe convier?  É possível estender o 
bônus com recursos do departamento ou pasta aos gestores e professores da rede municipal 
de educação? Autoria dos Vereadores José Aparecido dos Santos e Fagner Deivid Ortiz 
Rebelo 

 
Requerimento nº 184/2021 – Requer um abrigo coberto tipo uma pequena “cabana” 

com madeiras tratadas na “biquinha” para proteção das pessoas do sol e da chuva. Autoria 
dos Vereadores José Aparecido dos Santos e Fagner Deivid Ortiz Rebelo 

 
Requerimento nº 185/2021 – Requer a manutenção compreendendo patrulhamento 

e cascalhamento da estrada municipal que se inicia no bairro das Palmeiras passando pelo 
Bairro da Barra até o Bairro Alto. Autoria do vereador Jose Roberto Dias 
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Requerimento nº 186/2021 – Requer a pintura do cemitério no Bairro Alto. Autoria 
do Vereador William Manoel dos Santos 

 
Requerimento nº 187/2021 - Requer que seja adquirido um terreno para 

implantação de um novo cemitério. Autoria do Vereador Benedito Josemar de Oliveira 
 
Requerimento nº 188/2021 – Requer a limpeza e pintura das vias do bairro da Vila 

Maria. Autoria do Vereador Gean Max  
 
Requerimento nº 189/2021 – Requer que seja feito a limpeza e pintura das vias do 

bairro Pouso Frio. Autoria do Vereador Gean Max  
 
Requerimento nº 190/2021 – Requer que seja concretado o pátio da garagem do 

bairro Pouso Alto. Autoria do Vereador Gean Max  
 
Requerimento nº 191/2021 – Requer que seja adquirido uma lavadora de alta 

pressão para lavagem dos carros e maquinários na garagem do Bairro Pouso Alto. Autoria do 
Vereador Gean Max  

 
Requerimento nº 192/2021 – Requer a retomada do calendário anterior de horários 

da linha intermunicipal (5204), Natividade da Serra x Taubaté compreendendo 5 horas e 6 
horas e Taubaté x Natividade compreendendo 18 horas e 23 horas. Autoria dos Vereadores 
José Aparecido dos Santos e Fagner Deivid Ortiz Rebelo 

 
 
 

Votação das Moções:  
 

Moção de aplausos nº 37/2021 – Que seja registrado moção de aplausos ao 
funcionário da balsa Sr. “Antonio Benedito Monteiro”. Autoria do vereador Jose Roberto 
Dias 

 
 
 
 
 

 
Finalizada em 29 de outubro de 2021. 
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