Câmara Municipal de Natividade da Serra
Rua dos Fernandes, n.º 251 – Centro – Natividade da Serra/SP – CEP: 12.180-000
Fone: (12) 3677.1122 – (12) 3677.2134 / e-mail: camara@camaranatividade.sp.gov.br

Pauta da Sessão Ordinária do dia 17 de maio de 2021

Leitura do Projeto 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 à LOA
(serviços de saúde). Autoria do Executivo

Leitura das Indicações:
Indicação nº 48/2021 – Indica a possibilidade em conceder a Medalha de Mérito
Farroupilha aos Senhores “1º Sargento PM João Scarpa Neto e Cabo PM Luiz Ricardo
Lobato dos Santos”. Autoria do Vereador José Roberto Dias
Indicação nº 49/2021 – Indica a possibilidade em conceder a Medalha de Valor
Comunitário aos Senhores “1º Sargento PM João Scarpa Neto e Cabo PM Luiz Ricardo
Lobato dos Santos”. Autoria do Vereador José Roberto Dias
Votação dos Requerimentos:
Requerimento nº 93/2021 – Requer a instalação de câmera de vigilância no
centro de nossa cidade e nos bairros rurais. Autoria dos Vereadores Everson Cristian
da Silva e Marco Antonio de Campos Silva
Requerimento nº 95/2021 – Requer a seguinte informação. Qual a
possibilidade de abrir um chamamento público para os profissionais “médicos
veterinários” locais ou não, participarem e, que junto ao poder Executivo busquem fazer
a castração dos animais de pequeno porte abandonados pela cidade e dos animais dos
munícipes que se interessem? Autoria do Vereador Fagner Deivid Ortiz Rebelo
Requerimento nº 96/2021 – Requer a realização da pintura de todos os prédios
públicos de nosso município seguindo a Lei 818/2020 que determina as cores
predominantes na Bandeira do município. Autoria do Vereador William Manoel dos
Santos
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Requerimento nº 97/2021 – Requer a reforma geral assim como o fechamento
da lateral da quadra de esportes do Bairro Alto. Autoria do Vereador José Aparecido
dos Santos
Requerimento nº 98/2021 – Requer informação sobre quais medidas estão
sendo tomados para resolver a questão do “mal cheiro” que se origina na ETE – Estação
de tratamento de esgoto da cidade? Autoria dos Vereadores José Aparecido dos
Santos e Fagner Deivid Ortiz Rebelo
Requerimento nº 99/2021 – Requer a fiscalização pela secretaria de promoção
e desenvolvimento social na pessoa da respectiva assistente social como vistoria in loco
nas casas de responsabilidade municipal existentes no conhecido bairro “Guebra Galho”,
a fim de avaliar as necessidades para reformas. Autoria do Vereador Benedito
Josemar de Oliveira
Requerimento nº 100/2021 – Requer linha de tubos no lugar da ponte que está
condenada existente na Rua Nelson Gonçalves da Rosa, bairro Pouso Alto. Autoria do
Vereador Gean Max
Requerimento nº 101/2021 – Requer a compra de um motor para barco que
presta socorro quando a balsa do Bairro Alto fica danificada. Autoria do Vereador
William Manoel dos Santos
Requerimento nº 102/2021 – Requer que seja feita a rede de tubos na Viela que
liga a Rua João Gonçalves de Toledo à Rua Francisco Américo dos Santos. Autoria do
Vereador Gean Max
Requerimento nº 103/2021 – Requer a limpeza da vala (esgoto) que atravessa
o bairro Pouso Alto até o Rio Bonito. Autoria do Vereador Gean Max
Requerimento nº 104/2021 – Requer a limpeza do terreno da Prefeitura
localizado na Rua Nelson Fagundes da Rosa. Autoria do Vereador Gean Max
Requerimento nº 105/2021 – Requer que seja acatado a ideia de ceder o
“paredão do clube” do centro comunitário para ser utilizado pelos comerciantes como
outdoor para divulgar o comercio local em troca de cestas básicas que seriam
distribuídas as famílias carentes do município. Autoria do Vereador Gean Max

Votação das Moções:
Moção de apoio nº 13/2021 – Requer que seja inserido em ata a moção de
apoio a manutenção da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos como empresa
pública, suspensão dos estudos que objetivam viabilizar sua privatização, até que seja
promovido em efetivo e qualificado debate com participação de representantes dos
municípios afetados. Autoria do Vereador José Aparecido dos Santos
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Moção de aplausos nº 14/2021 – Que seja registrado moção de aplausos ao
munícipe Sr. “José Eugenio de Andrade”. Autoria do Vereador Antenor José Teixeira
Moção de aplausos nº 15/2021 – Que seja registrado moção de aplausos ao
munícipe Sr. “João Batista Claro”. Autoria do Vereador José Roberto Dias

Finalizada em 17 de maio de 2021.

