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Pauta da Sessão Ordinária do dia 7 de junho de 2021 
 
 

Leitura do Projeto de Lei: 
 

 Projeto de Lei nº 994/2021 – Dispõe sobre o recolhimento de veículos 
abandonados em vias e logradouros públicos, remoção e guarda de veículos envolvidos 
em ocorrências policiais e de trânsito no município de Natividade da Serra. Autoria do 
Executivo 

 
 

Leitura das Indicações: 
 

 Indicação nº 52/2021 – Indica redutores de velocidade na Rua 4 no 
bairro Vargem Grande. Autoria do Vereador Antenor José Teixeira 

 
Indicação nº 53/2021 – Indica a limpeza da Rua do mercado municipal e da Rua 

da biquinha. Autoria do Vereador José Roberto Dias e Gena Max 
 
Indicação nº 54/2021 – Indica a reforma do parquinho na praça central da 

cidade, incluindo vistoria na corda e na corrente. Autoria do Vereador Benedito 
Josemar de Oliveira 

 
Indicação nº 55/2021 – Indica instalação de placa indicativa no final do 

calçamento da Avenida da Balsa, indicando acesso ao ferro bolt. Autoria do Vereador 
Benedito Josemar de Oliveira 

 
 

Votação dos Projetos de Lei: 
 
  

Projeto de Lei nº 991/2021 – Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias a serem 
observadas na elaboração da Lei Orçamentária do município de Natividade da Serra 
para o exercício financeiro de 2022. Autoria do Executivo 

 
Projeto de Lei nº 992/2021 – Autoriza o Executivo municipal a celebrar 

convênio com o Governo do Estado, por intermédio da secretaria de segurança pública.  
Autoria do Executivo 

 
Projeto de Lei nº 993/2021 – Dispõe sobre abertura de crédito especial a LOA 

(serviços de saúde) 
 
 

Votação dos Requerimentos:   
Requerimento nº 107/2021 – Requer informação sobre a possibilidade que 

seja adquirido um reversor marítimo para a balsa no Bairro Alto? Autoria do Vereador 
William Manoel dos Santos 
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Requerimento nº 108/2021 – Requer reforma da ponte do remédio Sete 
Pinheiro e Ponte da Cachoeira Grande. Autoria do Vereador José Roberto Dias 

 
Requerimento nº 109/2021 – Requer informações sobre UBS nos bairros 

rurais: Há possibilidade da ambulância e o motorista de plantão, permanecer na UBS em 
seu horário de trabalho? Caso afirmativo tendo ciência dos fatos, quanto tempo se fará 
necessário para designação?  Existe a possibilidade das UBS funcionarem nos finais de 
semana? Autoria do Vereador Antenor José Teixeira 

 
Requerimento nº 110/2021 – Requer redutor de velocidade na estrada 

municipal Sebastião Quirino Alves na altura ou próximo a ponte azul. Redutor de 
velocidade na estrada municipal Sebastião Quirino Alves na altura da Vila dos Ipês. 
Autoria do Vereador Gean Max 

 
Requerimento nº 111/2021 – Requer informação sobre a possibilidade que 

seja feita mudança parcial do trajeto do ônibus da Empresa Expresso Redenção que faz 
transporte circular intermunicipal passando pela Rua Bela Vista. Autoria do Vereador 
Benedito Josemar de Oliveira 

 
Requerimento nº 112/2021 – Requer que seja feita a cobertura da frente do 

mercadão, a manutenção dos banheiros, dos assentos onde as pessoas ficam sentadas e 
pintura do chão. Autoria dos Vereadores Benedito Josemar de Oliveira, Marco 
Antonio de Campos Silva, Everson Cristian da Silva,  José Roberto Dias e William 
Manoel dos Santos 

 
Requerimento nº 113/2021 – Requer a compra de uma ambulância com 

recurso próprio e que a mesma seja destinada para o UBS do Bairro Alto. Autoria do 
Vereador William Manoel dos Santos 

 
Requerimento nº 114/2021 – Requer a construção de rotatória nos locais: No 

cruzamento da Av. Mauro Brasil com a Rua Lindolfo Fernandes de Castro e Av. Treze de 
Agosto, nas proximidades do posto da Policia Militar. No cruzamento entre a Av. Treze 
de Agosto com a Rua Elizeu Pinhal, Rua dos Fernandes e Paulino Fernandes de Castro. 
No final da Avenida da Balsa. No cruzamento do bairro do Laranjal com o bairro do 
Selado.  Autoria do Vereador Marco Antonio de Campos Silva 

 
 

Votação da Moção:  
 

Moção de aplausos nº 16/2021 – Que seja registrado moção de aplausos ao 
funcionário da Prefeitura Municipal “Sergio Aparecido Fernandes”. Autoria dos 
Vereadores José Roberto Dias e William Manoel dos Santos 
 
 

 
 

Finalizada em 17 de maio de 2021. 
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