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Pauta da Sessão Ordinária do dia 07 de dezembro de 2020

Leitura da Indicação:
Indicação nº 50/2020 – Indica que seja concedido a gratificação de
R$500,00 aos servidores do Legislativo. Autoria do Vereador José Laercio Santos

Votação dos Projetos de Lei:
Projeto de Lei nº 961/2020 – Estima a receita e fixa a despesa do município
para o exercício financeiro de 2021. (1ª votação). Autoria do Executivo
Projeto de Lei nº 966/2020 – Dispõe sobre denominação de estrada o trecho
de estrada existente no bairro do Funil, Santa Amélia, ficando denominada de
“Estrada Miguel Manoel”. Autoria do Vereador José Roberto Dias
Projeto de Lei nº 967/2020 – Dispõe sobre a regularização da pesca do
Tucunaré (cichlas SP), nas águas do lago da UHE de Paraibuna- Bacia Paraíba do
Sul e seus afluentes, nos limites do município de Natividade da Serra. Autoria do
Vereador José Antonio de Campos Silva
Projeto de Lei nº 968/2020 – Dispõe sobre o pagamento de Brinde Natalino,
em substituição à cesta de Natal e ao almoço natalino, aos servidores públicos,
titulares de cargos de provimento efetivo e cargos em comissão, bem como aos
agentes políticos da Prefeitura Municipal. Autoria do Executivo
Projeto de Lei nº 969/2020 – Dispõe sobre alteração do cargo de assessor
nível I dos anexos III e V da Lei nº 766 de 03 de abril de 2019. Autoria do
Executivo

Votação das Moções:

Moção de aplausos nº 30/2020 - Que seja registrado moção de aplausos ao
Maestro Sr. José Roberto Galhardo Rodrigues, e extensivo a todos os participantes
da Orquestra de Viola de Natividade da Serra. Autoria do Vereador Roberto Eliceu
Avelino
Moção de aplausos nº 31/2020 - Que seja registrado moção de aplausos aos
funcionários do Legislativo. Autoria do Vereador José Laercio dos Santos

Finalizada em 07 de dezembro de 2020.

