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Pauta da Sessão Ordinária do dia 07 de novembro de 2022 
 
 

Leitura do Projeto de Lei: 
 

Projeto de Lei nº 1120/2022 Autoriza o poder público Executivo a celebrar 
termo/convênio de cooperação com o Estado de São Paulo, delegando as competências 
de fiscalização e regulação, inclusive tarifária, dos serviços públicos municipais de 
saneamento, abastecimento e tratamento de água e esgoto. Autoria do Executivo 

 
 

Leitura da Indicação: 
 

Indicação nº 49/2022 Indica a construção de uma escadaria na Travessa 
Pastor Osvaldo Ribeiro, que liga a Rua Agostinho Felício de Faria e a Rua Tomé Ponciano 
Carioca. Autoria do Vereador Benedito Josemar de Oliveira (Baú) 

 
 

Votação dos Projetos de Lei: 
 

Projeto de Lei nº 1115/2022 Estima a receita e fixa a despesa do município 
para o exercício financeiro de 2023. (1ª votação) Autoria do Executivo 

 
Projeto de Lei nº 1116/2022 Dispõe sobre a concessão de abono de natal aos 

servidores públicos para o exercício financeiro de 2022. Autoria do Executivo 
 
Projeto de Lei nº 1117/2022 Fica denominado de Estrada Odilon Jacinto, o 

trecho de estrada que se inicia na Rodovia Octacílio Fernandes da Silva, bairro dos 
Pinheiros e vai até a ponte existente na divisa da propriedade do Sr. Dito Jacinto. 
Autoria do Vereador Fagner Deivid Ortiz Rebelo (Faguinho) 

 
Projeto de Lei nº 1118/2022 Altera disposições da Lei municipal nº 958/2022 

(concessão de diárias de servidores da Câmara Municipal). Autoria da Mesa Diretora 
 
Projeto de Lei nº 1121/2022 Dispõe sobre abertura de crédito especial 

(secretaria de saúde e saneamento, serviços de estradas de rodagem e secretaria de 
desenvolvimento rural). Autoria do Executivo 

 
 

Votação dos Requerimentos: 
 

Requerimento nº 133/2022 Requer a disponibilização de outro veículo para 
transporte de pacientes que precisam se deslocar para exames e assim possa retornar 
mais cedo conforme os pacientes forem liberados. Autoria do Vereador Benedito 
Josemar de Oliveira (Baú) 

 
Requerimento nº 134/2022 Requer a implantação de senhas no atendimento 

do posto de saúde. Autoria do Vereador Benedito Josemar de Oliveira (Baú) 
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Requerimento nº 135/2022 Requer informações sobre: Quando o material de 
iluminação chega com problema o mesmo é devolvido? Quanto tempo tem de garantia? 
Autoria do Vereador Benedito Josemar de Oliveira (Baú) 

 
Requerimento nº 136/2022 Requer que a administração municipal 

providencie as luzes e enfeites natalino na praça do Pouso Alto e Pouso Altinho. Autoria 
do Vereador Gean Max 

 
Requerimento nº 137/2022 Requer que a administração juntamente com a 

Elektro faça a remoção do poste instalado na Vila Maria em frente ao bar do Giovane. 
Vereador Gean Max 

 
Requerimento nº 138/2022 Requer o calçamento do trecho da Rua Octacílio 

Fernandes da Silva passando o cruzamento da Viela Braz Antonio no Bairro Alto. 
Autoria do Vereador William Manoel dos Santos 

 
 

Votação das Moções:  
 

Moção de pesar e condolências nº 32/2022 Que seja registrado moção de 
pesar e condolências aos familiares da Sra. Benedita Maria de Jesus Feliciano (Tica 
Mineira). Autoria do Vereador William Manoel dos Santos 

 
Moção de pesar e condolências nº 33/2022 Que seja registrado moção de 

pesar e condolências aos familiares da Sra. Leonor de Oliveira Bárbara.  Autoria do 
Vereador William Manoel dos Santos 

 
 
 
 

 
Finalizada em 04 de novembro de 2022. 
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