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Pauta da Sessão Ordinária do dia 21 de fevereiro de 2022 
 
Leitura das Indicações: 
 

Indicação nº 02/2022 – Indica estudos para a confecção de placa de 
identificação do prédio da nova escola municipal “Professora Isabel C. R. Menezes 
Menecucci”, situada nesta cidade. Autoria do Vereador José Aparecido dos Santos 

 
Indicação nº 03/2022 – Indica manutenção preventiva e corretiva na estrada 

municipal do Bairro do Selado. Autoria do Vereador Everson Cristian da Silva 
 
Indicação nº 04/2022 – Indica manutenção preventiva e corretiva na estrada 

municipal do Laranjal. Autoria do Vereador Everson Cristian da Silva 
 
Indicação nº 05/2022 – Indica manutenção preventiva e corretiva na estrada 

municipal do Rio Manso 
 

Votação dos Projetos de Lei 
 
Projeto de Lei nº 1039/2022 – Institui a taxa de manuseio de resíduos sólidos 

no âmbito do município. Autoria do Executivo 
 
Projeto de Lei nº 1041/2022 – Dispõe sobre a interrupção e a religação ou 

reestabelecimento de serviços de energia elétrica e água. Autoria do Vereador Everson 
Cristian da Silva 

 
Projeto de Lei nº 1054/2022 – Dispõe sobre denominação do espaço 

“Chapadão” localizado no final da Rua Cruzeiro do Sul. Passando a denominar-se 
Mirante do Cruzeiro Julio Cesar Dionísio Moutela (Julinho). Autoria do Vereador 
José Aparecido dos Santos 

 
Projeto de Lei nº 1055/2022 – Dispõe sobre denominação do espaço localizado 

ao lado do campo de futebol dessa cidade compreendido cabine de imprensa. Passando a 
denominar-se Puleiro do Macuco em homenagem ao Sr. “Rozemiro Conceição Santana”. 
Autoria do Vereador Everson Cristian da Silva 

 
Projeto de Resolução nº 78/2022 – Dispõe sobre alteração da redação da alínea 

“a” do inciso III, do artigo 42; do inciso II do artigo 177, bem como altera a redação do 
artigo 353, caput, incluindo nele, também os §§ 1º e 2º todos do regimento interno da 
Câmara Municipal (convocação de sessão extraordinária). Autoria dos Vereadores 
William Manoel dos Santos, Gean Max, Marco Antonio de Campos Silva e Antenor 
José Teixeira 

 
 

Votação dos Requerimentos:   
 
Requerimento nº 17/2022 – Requer manutenção incluindo vistoria em corda, 

corrente e pintura, no parquinho localizado na praça central da cidade. Autoria do 
Vereador Benedito Josemar de Oliveira 
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Requerimento nº 18/2022 – Requer informações sobre: Se existe 
regulamentação definida para os médicos que procedem atendimentos nos bairros 
rurais e na sede do município referente suas jornadas de trabalho, plantão ou correlato? 
Encaminhar como mencionado no caput os contratos firmados e vigentes dos referidos 
serviços médicos que são prestados em Natividade da Serra. Autoria do Vereador Gean 
Max 

 
Requerimento nº 19/2022 – Requer que seja analisado pelo responsável pela 

saúde as marcações de exames e que o mesmo seja feito o dia todo a partir das 9 horas 
da manhã. Autoria do Vereador José Roberto Dias 

 
Requerimento nº 20/2022 – Requer que os trabalhos de limpeza das ruas da 

cidade sejam agilizados. Autoria do Vereador Benedito Josemar de Oliveira 
 
Requerimento nº 21/2022 – Requer a possibilidade de quando a máquina 

estiver fazendo a manutenção de estradas rurais, também faça as entradas das casas que 
tiverem famílias com crianças que utilizam o transporte escolar. Autoria do Vereador 
Benedito Josemar de Oliveira 

 
Requerimento nº 22/2022 – Requer que seja disponibilizado celular para a 

saúde e que este fique somente para confirmação de exames e, outro para a agricultura 
direcionado a esclarecimento ao produtor rural. Autoria do Vereador Benedito 
Josemar de Oliveira 

 
Requerimento nº 23/2022 – Requer a possibilidade da administração enviar 

um projeto de lei para apoiar financeiramente a orquestra de violas do município.  E 
qual a possibilidade de contratar de forma remunerada um professor ou instrutor das 
aulas de violas para a orquestra. Autoria dos Vereadores José Aparecido dos Santos e 
Fagner Deivid Ortiz Rebelo 

 
Requerimento nº 24/2022 – Requer informações sobre: Há possibilidade para 

que os bairros Bairro Alto, Palmeiras e Vargem Grande recebam novamente os serviços 
de dentistas? Se sim, quando poderá ser iniciado novamente? O serviço de atendimento 
acima citado está paralisado nos bairros rurais realmente devido a pandemia? Autoria 
do Vereador José Aparecido dos Santos 

 
Requerimento nº 25/2022 – Requer informações sobre: Quando será realizado 

o reparo necessário nas Ruas asfaltadas do Pouso Altinho? A obra de calçamento da Rua 
do Campo será efetuada? Autoria dos Vereadores José Aparecido dos Santos e 
Fagner Deivid Ortiz Rebelo 

 
Requerimento nº 26/2022 – Requer informação sobre a possibilidade de se 

inserir uma sub Prefeitura no bairro Pouso Alto? Autoria do Vereador Gean Max 
 
Requerimento nº 27/2022 – Requer que seja colocado mais uma caixa d´água 

no posto de saúde da cidade. Autoria do Vereador José Roberto Dias 
 
Requerimento nº 28/2022 – Requer que seja feito a limpeza do campo de 

futebol do bairro Pouso Alto e que também seja feito a reforma necessária na 
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arquibancada que foi danificada com a obra de calçamento da Rua Geraldo Cassiano de 
Souza. Autoria do Vereador Gean Max 

 
Requerimento nº 29/2022 – Requer que seja realizado a manutenção na 

estrada do Laranjinha num trecho de aproximadamente 1 km. Autoria do Vereador 
Gean Max 

 
Requerimento nº 30/2022 – Requer instalação de manilhas (tubos) na Rua 

Nelson Fagundes da Rosa. Autoria do Vereador Gean Max 
 
Requerimento nº 31/2022 – Requer que seja disponibilizado um funcionário 

para fazer a manutenção no campo de futebol da cidade. Autoria do Vereador Fagner 
Deivid Ortiz Rebelo 

 
Requerimento nº 32/2022 – Requer que seja realizado um trabalho 

apresentável de limpeza de vias públicas no Bairro Pouso Alto. Autoria do Vereador 
Gean Max 

 
Requerimento nº 33/2022 – Requer informações quanto ao recurso doado pela 

Deputada Federal Renata Abreu: O recurso já foi aplicado, investido? Se sim, qual foi o 
destino do investimento? Enviar cópia das licitações e valores dos investimentos. 
Autoria do Vereador José Aparecido dos Santos 

 
Requerimento nº 34/2022 – Requer informações quanto ao recurso doado pelo 

Deputado Federal Marcio Alvino: O recurso já foi aplicado, investido? Se sim, qual foi o 
destino do investimento? Enviar cópia das licitações e valores dos investimentos. 
Autoria do Vereador José Aparecido dos Santos 

 
Requerimento nº 35/2022 – Requer que seja enviado para esta Casa de Leis a 

lista de todos os cargos de comissão e confiança nomeados e em atividades até a 
presente data desta sessão. Qual o valor comprometido na folha de pagamento com os 
cargos ocupados? Autoria dos Vereadores José Aparecido dos Santos e Fagner 
Deivid Ortiz Rebelo 

 
Requerimento nº 36/2022 – Requer da empresa Elektro a colocação de 

luminárias no trecho do bairro dos Pinheiros. Autoria do Vereador Fagner Deivid 
Ortiz Rebelo 

 
Requerimento nº 37/2022 – Requer manutenção e limpeza das bocas de 

bueiros (tubulações) da estrada municipal Bairro Cafofo do Mel perto da balsa. Autoria 
do Vereador Antenor José Teixeira 

 
 
 
 
 

Finalizada em 18 de fevereiro de 2022. 
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