
         

                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 21 de outubro de 2019. 

 

 

 

Leitura dos Projetos de Lei: 

 

 Projeto de Lei nº 913/2019 – Cria o Programa de incentivo “Aluno nota 10”, 

para estudantes de todas as séries da rede municipal e estadual de ensino do município. 

Autoria dos Vereadores Evail Augusto dos Santos, José Laercio Santos e José Antonio 

de Campos Silva 

 

Projeto de Lei nº 914/2019 – Dispõe sobre o plantio de árvores frutíferas em área 

pública. Autoria dos Vereadores Evail Augusto dos Santos, José Laercio Santos e José 

Antonio de Campos Silva 

 

 

 

Leitura da Indicação: 

 

Indicação nº 77/2019 – Indica que a administração utilize material de maior 

durabilidade no assoalho da ponte pênsil no bairro Vargem Grande. Autoria dos Vereadores 

Evail Augusto dos Santos e José Laercio Santos 

 

Indicação nº 78/2019 – Indica a execução dos serviços de cascalhamento da estrada 

do bairro dos Remédios. Autoria dos Vereadores Evail Augusto dos Santos e José Laercio 

Santos 

 

Indicação nº 79/2019 – Indica os serviços de nivelamento e cascalhamento da estrada 

do bairro dos Remédios que dá acesso as propriedades do Sr. Joaquim Pedro. Autoria dos 

Vereadores Evail Augusto dos Santos e José Laercio Santos 

 

Indicação nº 80/2019 – – Indica os serviços de nivelamento e cascalhamento da 

estrada do bairro dos Remédios que dá acesso as propriedades do Sr. Hugo. Autoria dos 

Vereadores Evail Augusto dos Santos e José Laercio Santos 

 

 

 

Votação dos Projetos de Lei: 

 

Projeto de Lei nº 908/2019 – Dispõe sobre revogação do inciso IV do art. 36 da Lei 

complementar nº 736/2018 (folga na data de aniversário ou no primeiro dia útil seguinte nos 

casos em que a data recair em final de semana ou feriado). Autoria do Legislativo 

 

Projeto de Lei nº 912/2019 – Dispõe sobre abertura de crédito especial à LOA para 

alteração de ações, projetos, atividades e elemento econômico na LDO- Lei de diretrizes 

orçamentárias. (obras destinadas a construção de ponte sobre o rio bonito na estrada do bairro 

Pouso Alto). Autoria do Executivo 
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Votação dos Requerimentos:  

 

Requerimento nº 73/2019 – Requer informações sobre: Onde está instalada a 

secretaria de obras públicas? Onde o secretário cumpre seu horário de serviço? Autoria dos 

Vereadores José Laercio Santos e Evail Augusto dos Santos 

  

Requerimento nº 74/2019 – Requer que seja fornecido água potável ou que se instale 

um filtro na escola do bairro Pouso Alto. Autoria dos Vereadores José Laercio Santos e 

Evail Augusto dos Santos 

 

Requerimento nº 75/2019 – Requer informação sobre o valor gasto com horas extras 

nos meses de agosto e setembro deste ano. Autoria dos Vereadores José Laercio Santos e 

Evail Augusto dos Santos 

 

Requerimento nº 76/2019 – Requer informação sobre o real percentual gasto com 

folha de pagamento do mês de setembro de 2019. Autoria dos Vereadores José Laercio 

Santos e Evail Augusto dos Santos 

 

 

  

Finalizada em 21 de outubro de 2019. 
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