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Pauta da Sessão Ordinária do dia 05 de outubro de 2020 
 
 

 
Leitura dos Projetos de Lei e Veto: 

 
Projeto de Lei nº 961/2020 – Estima a receita e fixa a despesa do município 

para o exercício financeiro de 2021. Autoria do Executivo 
 
Veto nº 03/2020 – Veto ao Projeto de Lei nº 951/2020 que “Obriga o Poder 

Executivo municipal a fazer constar em todas as Leis o nome do Vereador autor do 
Projeto que lhes deu origem”. Autoria do Executivo 

 
Projeto de Lei nº 962/2020 – Dispõe sobre denominação de Vila localizada 

entre o bairro das Palmeiras ao bairro da Vargem Grande, ficando denominada de 
“Vila São João”. Autoria dos Vereadores Jorge Claudionei dos Santos e José 
Lourenço dos Santos 

 
 
 

Leitura da Indicação: 
 
Indicação nº 46/2020 – Indica a troca das lâmpadas dos postes da Vila Maria 

no bairro Pararaca. Autoria dos Vereadores Evail Augusto dos Santos e José 
Laercio Santos  

 
Indicação nº 47/2020 – Indica a instalação de água na casa da Sra. 

Conceição que reside na Vila Vitória nº 750 no Pouso Alto. Autoria dos Vereadores 
José Laercio Santos e Evail Augusto dos Santos  

 
 
 

Votação dos Projetos de Lei: 
 

Projeto de Lei nº 958/2020 – Dispõe sobre denominação do velório situado 
no Bairro Alto, ficando denominado de “Alvino Marcos Santos”. Autoria do Vereador 
Roberto Eliceu Avelino 

 
Projeto de Lei nº 959/2020 – Altera o art. 4º da Lei nº 84/1997 (valor da 

diária). Autoria do Executivo 
 
Projeto de Lei nº 960/2020 – Dispõe sobre denominação de Rua, passando a 

denominar-se de “Rua Treze” a Rua entre o inicio da ponte do bairro Palmeiras, 
sentido Capela, até a última lombada, propriedade do Ivair Teixeira. Autoria dos 
Vereadores José Lourenço dos Santos e Jorge Claudionei dos Santos  

 
 
 

Votação dos Requerimentos:   

mailto:camara@camaranatividade.sp.gov.br


         

                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) 3677.1111 / e-mail: camara@camaranatividade.sp.gov.br 

 

 

Requerimento nº 75/2020 – Requer informação sobre a movimentação 
financeira do Convênio nº 1355/18, relatando sobre as quantias creditadas e 
debitadas na conta, inclusive quem creditou e para quem foi debitada. Autoria dos 
Vereadores José Laercio Santos e Evail Augusto dos Santos  

 
Requerimento nº 76/2020 – Requer informações sobre: O loteamento Bela 

Vista foi loteado pelo atual vice-prefeito Miron? Está legalizado? Quando os 
moradores poderão ter a escritura de seus lotes? Autoria do Vereador José 
Laercio Santos 

 
Requerimento nº 77/2020 – Requer informação sobre o motivo de não iniciar 

a ponte no Rio Bonito próximo ao Pouso Alto visto que foi votado o crédito 
suplementar e, a obra estava prevista para inicio em 02/07/2020 com três meses de 
prazos para sua conclusão.  Autoria dos Vereadores José Laercio Santos e Evail 
Augusto dos Santos  

 
Requerimento nº 78/2020 – Requer informação de não iniciar a obra de 

calçamento das Ruas nos bairros Pouso Altinho, Bairro Alto e Pouso Alto, visto que 
já foi votado o crédito suplementar para tal obra. Autoria dos Vereadores José 
Laercio Santos e Evail Augusto dos Santos  

 
Requerimento nº 79/2020 – Requer informação sobre o abandono de bem 

público na estrada que liga a Vargem Grande ao Bairro Alto. Em qual data a 
prefeitura irá retirar a máquina Patrol da beira da estrada e levar para local seguro e 
de propriedade da prefeitura.  Autoria dos Vereadores José Laercio Santos e 
Evail Augusto dos Santos  

 
Requerimento nº 80/2020 - Requer informação sobre quando a 

administração irá arrumar o acesso a captação de água da represa aqui na cidade.  
Autoria dos Vereadores José Laercio Santos e Evail Augusto dos Santos  

 
Requerimento nº 81/2020 – Requer informação se há pendências junto a 

empresa Elektro informando com relatório financeiro empenhado, pago e resto a 
pagar. Autoria dos Vereadores José Laercio Santos e Evail Augusto dos 
Santos  

 
 
 

Votação Da Moção de Aplausos 
 
Moção de Aplausos nº 25/2020 – Que seja registrado moção de aplausos ao 

Sr. Miguel dos Santos e Maria Lucia dos Santos por doarem 04 chácaras para 
famílias do bairro Marmelada para poderem construir suas casas. Autoria do 
Vereador José Antonio de Campos Silva 

 
 

Finalizada em 05 de outubro de 2020 
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