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Pauta da Sessão Ordinária do dia 21 de junho de 2021 
 
 

Leitura do Projeto de Lei: 
 

Projeto de Lei nº 999/2021 – Dispõe sobre alteração da Lei municipal 
314/2007. Autoria dos Vereadores Antenor José Teixeira, José Roberto Dias e 
Benedito Josemar de Oliveira 
 

 Projeto de Lei nº 1001/2021 - Institui o sistema eletrônico de 
escrituração fiscal. Autoria do Executivo 

 
 

Leitura das Indicações: 
 

Indicação nº 51/2021 – Indica o aproveitamento das pedras do calçamento da 
Avenida da Balsa, que serão retiradas para a obra de instalação da ciclovia, para que seja 
utilizada nas Ruas Benedito Moreira Barbosa e Lucas Tomé dos Santos. Autoria do 
Vereador Benedito Josemar de Oliveira 

 
Indicação nº 52/2021 – Indica redutor de velocidade na Rua 4 no bairro Vargem 

Grande. Autoria do Vereador Antenor José Teixeira 
 
Indicação nº 56/2021 – Indica manutenção da linha de tubos próximo a ponte 

de pedra. Autoria dos Vereadores Gean Max e William Manoel dos Santos 
 
Indicação nº 57/2021 – Indica manutenção na linha de tubos na estrada do 

Pachi, próximo a casa do morador conhecido como Ticão.  Autoria do Vereador Gean 
Max 

 
Indicação nº 58/2021 – Indica manutenção na linha de tubos, próximo ao Sítio 

das Estrelas (Josué e Teresa). Autoria do Vereador Gean Max 
 
Indicação nº 59/2021 – Indica manutenção com cascalhamento e linha de tubos 

na Rua Benedito de Faria, próximo a saída para a estrada dos Calados. Autoria do 
Vereador Gean Max 

 
Indicação nº 60/2021 – Indica a limpeza do local onde estão estacionados os 

veículos e maquinários (sucata), que os mesmos sejam levados para a garagem e assim 
limpar o local para a realização das aulas de moto. Autoria do Vereador José Roberto 
Dias 

 
Indicação nº 61/2021 – Indica a revitalização da rotatória existente no 

cruzamento dos bairros Selado e Laranjal. Autoria do Vereador Marco Antonio de 
Campos Silva 

 
 
Votação dos Projetos de Lei 
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Projeto de Lei nº 991/2021 – (1ª 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 2022. Autoria do Executivo 

 
Projeto de Lei nº 1000/2021 – Dispõe sobre a instituição do “Programa 

municipal de coleta e destinação de gorduras e óleos vegetais”, utilizados na fritura de 
alimentos. Autoria do Executivo 

 
Projeto de Lei nº 1002/2021 – Dispõe sobre abertura de crédito especial à LOA 

(serviços de saúde). Autoria do Executivo 
 
 

Votação dos Requerimentos:   
 

Requerimento nº 109/2021 – Requer informações sobre: 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 115/2021 – Requer linha de tubos na estrada que liga o 

Bairro Alto, próximo a Vila Maria, depois do bar do Geovane. Autoria do Vereador 
Gean Max 

 
Requerimento nº 116/2021 – Requer a possibilidade de utilizar o espaço 

localizado dentro do cercado do campo de futebol do Pouso Alto para criar uma pista de 
malha, bocha e um parquinho para as crianças que ali residem. Autoria do Vereador 
Gean Max 

 
Requerimento nº 117/2021 – Requer a manutenção na estrada municipal do 

bairro das Palmeiras passando pelo campinho até a propriedade do Sr. José Guedes. 
Autoria do Vereador José Roberto Dias 

 
Requerimento nº 118/2021 – Requer a continuação da rede de esgoto na Rua 

dos Calados. Autoria do Vereador Gean Max 
 
Requerimento nº 119/2021 – Requer informações sobre: Há possibilidade para 

que os bairros: Bairro Alto, Pouso Alto, Palmeiras e Vargem Grande, recebam os serviços 
de atendimento odontológico? Se sim, quando poderá ser iniciado novamente? O serviço 
de atendimento citado está paralisado nos bairros rurais, realmente devido a pandemia? 
Autoria dos Vereadores José Aparecido dos Santos, Gean Max e Antenor José 
Teixeira 

 
Requerimento nº 120/2021 – Requer a criação de um programa emergencial 

de forma financeira de auxílio aos condutores do transporte escolar conhecido como 
Kombeiros.  Autoria dos Vereadores José Aparecido dos Santos e Fagner Deivid 
Ortiz 
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Requerimento nº 121/2021 – Requer a criação de um espaço público e 
instalação de um conjunto de academia ao ar livre nos bairros do Pachi, Pouso Altinho e 
Palmeiras. Autoria do Vereador José Aparecido dos Santos 

 
Requerimento nº 122/2021 – Requer a construção de uma praça no bairro 

Pachi. Autoria do Vereador William Manoel dos Santos 
 
 

Votação das Moções:   
 

Moção de pesar e condolências nº 17/2021 – Que seja registrado moção de 
pesar e condolências aos familiares do jovem “Julio César Dionisio Moutela”. Autoria dos 
Vereadores José Aparecido dos Santos e Everson Cristian da Silva 

 
Moção de pesar e condolências nº 18/2021 – Que seja registrado moção de 

pesar e condolências aos familiares do Sr. “Luiz de Paulo Lima”.  Autoria do Vereador 
José Aparecido dos Santos 

 
Moção de pesar e condolências nº 19/2021 – Que seja registrado moção de 

pesar e condolências aos familiares da Sra. “Juventina Rosa Pereira da Silva”.  Autoria do 
Vereador Gean Max 

 
Moção de pesar e condolências nº 20/2021 – Que seja registrado moção de 

pesar e condolências aos familiares da Sra. “Benedita de Oliveira Santos”. Autoria do 
Vereador Gean Max 

 
Moção de pesar e condolências nº 21/2021 – Que seja registrado moção de 

pesar e condolências aos familiares da Sra. “Maria Aparecida Faustino de Faria” e 
“Gabriela Aparecida Dionisio Avelino”. Autoria do Vereador Marco Antonio de Campos 
Silva 

 
Moção de pesar e condolências nº 22/2021 – Que seja registrado moção de 

pesar e condolências aos familiares da jovem “Maria Erica dos Santos”. Autoria do 
Vereador Marco Antonio de Campos Silva 

 
 
 
 
 
  
 
 

Finalizada em 21 de junho de 2021. 
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