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Pauta da Sessão Ordinária do dia 16 de março de 2020

Leitura da Indicação:
Indicação nº 35/2020 – Indica ao setor competente providenciar recipientes
para colocar álcool gel em todas as UBS do município e manter a disposição dos
funcionários e usuários. Autoria dos Vereadores José Laercio Santos e Evail
Augusto dos Santos
Indicação nº 36/2020 – Indica que seja recolocado placas indicativas
principalmente nos bairros Rio Manso, Laranjal e outros. Autoria dos Vereadores
Evail Augusto dos Santos e José Laercio Santos

Votação dos Projetos de Lei:
Projeto de Lei nº 928/2020 – Dispõe sobre denominação de estrada
municipal, denominando-se “Estrada municipal Antonio José dos Santos”, conhecido
como “Antonio Zaltino”. Autoria dos Vereadores José Lourenço dos Santos e
Jorge Claudionei dos Santos
Projeto de Lei nº 929/2020 – Dispõe sobre denominação de viela, a viela que
se inicia a esquerda da Rua Antero José Teixeira depois da passarela, situada no
bairro Vargem Grande, passando assim se denominar “Viela Alfredo Soares dos
Santos”.
Autoria dos Vereadores José Lourenço dos Santos e Jorge
Claudionei dos Santos
Projeto de Lei nº 930/2020 – Dispõe sobre denominação de viela, a viela que
fica à esquerda da Rua 4, situada no bairro Vargem Grande, denominando-se “Viela
Tereza Madalena de Carvalho” Autoria dos Vereadores José Lourenço dos
Santos e Jorge Claudionei dos Santos
Projeto de Lei nº 931/2020 – Dispõe sobre denominação do centro do idoso
nesta cidade, denominando-se “João Alves dos Santos”, conhecido como “João
Barba.”
Projeto de Lei nº 932/2020 – Dispõe sobre denominação da Rodoviária nesta
cidade, denominando-se “Ronaldo Benedito dos Santos”. Autoria do Vereador
Roberto Eliceu Avelino
Projeto de Lei nº 933/2020 – Dispõe sobre denominação do Fundo social
nesta cidade, ficando denominada de
“Manoel Amaral de Oliveira” conhecido como “Mané Davi”. Autoria do
Vereador Roberto Eliceu Avelino
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Votação dos Requerimentos:
Requerimento nº 21/2020 – Requer que seja remetido à esta Câmara
Municipal cópia integral dos referidos processos: convênio, licitação e/ou aditivo,
com respectivo contrato, ambos vigentes à prestação de serviços lacustre em nosso
município, realizado junto à CESP- Companhia Energética de São Paulo. Autoria
do Vereador José Antonio de Campos Silva
Requerimento nº 22/2020 – Requer com maior brevidade possível a
manutenção com tapa buraco na Rodovia Octacílio Fernandes da Silva que liga a
cidade de Redenção da Serra a Natividade da Serra. Proceder a limpeza (roçada)
nas margens das Rodovias Octacílio Fernandes da Silva e Major Gabriel Ortiz
Monteiro, que liga a cidade de Taubaté a Redenção da Serra. Autoria do Vereador
José Antonio de Campos Silva
Requerimento nº 23/2020 – Requer informação se a administração tem
conhecimento que a escola municipal instalada hoje em novo prédio público está
usando cadeiras de ensino infantil? Se a resposta for afirmativa qual será as
providências que a municipalidade pretende tomar vez que são móveis adequados
para crianças. Autoria do Vereador José Antonio de Campos Silva
Requerimento nº 24/2020 – Requer que a administração providencie a troca
das lâmpadas da Rua Agnaldo Dutra dos Santos no bairro Pouso Alto. Autoria dos
Vereadores José Laercio Santos e Evail Augusto dos Santos
Requerimento nº 25/2020 – Requer cópia integral do processo de dispensa
de licitação nº 006/2020 com respectivo contrato nº 009/2020 datado de 21/02/2020
referente aos serviços de entrega de malotes dos correios na Zona Rural do
município para o exercício financeiro de 2020. Autoria do Vereador José Antonio
de Campos Silva
Requerimento nº 26/2020 – Requer que seja oficializado a prestadora de
serviços VIVO S/A solicitando informações sobre qual razão não disponibilizar linhas
de internet para alguns locais do município principalmente na Rua Tomé Ponciano
Carioca, tendo em vista reclamações de munícipes, causando estranheza o fato que
a citada Rua encontra-se no centro da cidade. E haja vista que a mesma não
respondeu ao ofício destes vereadores datado em 27 de janeiro do corrente ano.
Autoria dos Vereadores Evail Augusto dos Santos e José Laercio Santos
Requerimento nº 27/2020 – Requer informações sobre qual razão da
demasiada demora para efetuar a manutenção da rede de iluminação pública? Qual
a possibilidade da prefeitura adquirir um caminhão munck com cesto aéreo? Autoria
dos Vereadores Evail Augusto dos Santos e José Laercio Santos

Votação das Moções:
Moção de pesar e condolências nº 08/2020 - Que seja registrado nessa
Casa de Leis moção de pesar e condolências aos familiares da Sra. “Virginia Maria
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Pena Octacílio”. Autoria dos Vereadores Evail Augusto dos Santos e
Laercio Santos

Finalizada em 16 de março de 2020.

José

