
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, 

REALIZADA NO DIA SEIS DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

 

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e 

quarenta e cinco minutos, na secretaria da Câmara Municipal, sito a Rua José da Silva 

Carvalhaes nº. 1767, reuniram-se os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, para 

deliberarem sobre projetos de sua competência que estão na pauta da quarta sessão ordinária do 

ano. 1º. item: Projeto de Lei nº. 26/2021, de autoria do Prefeito, que “Autoriza Poder 

Executivo firmar Convênio com Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São 

Paulo – DER/SP, e dá outras providências”. 2º. item: Projeto de Lei nº. 27/2021, de autoria da 

Mesa Diretora, que “Dispõe sobre denominação da estrada municipal NVL 061 e dá outras 

providências”. 3º. item: Projeto de Lei nº. 28/2021, de autoria da Mesa Diretora, que “Dispõe 

sobre denominação da ponte Córrego do Mato Grossinho e dá outras providências”. 4º. item: 

Projeto de Lei nº. 29/2021, de autoria da Mesa Diretora, que “Dispõe sobre denominação de via 

pública e dá outras providências”. 5º. item: Projeto de Lei nº. 30/2021, de autoria da Mesa 

Diretora, que “Dispõe sobre denominação do Recinto de Festas e Exposições e dá outras 

providências”. 6º. item: Projeto de Lei nº. 31/2021, de autoria da Mesa Diretora, que “Dispõe 

sobre denominação da Divisão de Obras e Serviços e dá outras providências”. 7º. item: Projeto 

de Lei nº. 32/2021, de autoria da Mesa Diretora, que “Dispõe sobre denominação da Garagem e 

dá outras providências”. 8º. item: Projeto de Lei nº. 33/2021, de autoria da Mesa Diretora, que 

“Dispõe sobre denominação da Praça do Jardim Alvorada e dá outras providências”. 9º. item: 

Projeto de Lei nº. 34/2021, de autoria da Mesa Diretora, que “Dispõe sobre denominação da 

Praça e dá outras providências”. 10º. item: Projeto de Lei nº. 35/2021, de autoria da Mesa 

Diretora, que “Dispõe sobre denominação da ponte Ribeirão Mato Grosso e dá outras 

providências”. 11º. item: Projeto de Lei nº. 36/2021, de autoria da Mesa Diretora, que “Dispõe 

sobre denominação da Pista de Skate e dá outras providências”. 12º. item: Projeto de Lei nº. 

37/2021, de autoria da Mesa Diretora, que “Dispõe sobre denominação da Pista de Caminhada 

e dá outras providências”. 13º. item: Projeto de Lei nº. 38/2021, de autoria da Mesa Diretora, 

que “Dispõe sobre denominação do Galpão de Múltiplo Uso e dá outras providências”. 14º. 

item: Projeto de Lei nº. 39/2021, de autoria da Mesa Diretora, que “Dispõe sobre denominação 

da Estrada Municipal NVL 148 e dá outras providências”. 15º. item: Projeto de Lei nº. 

40/2021, de autoria da Mesa Diretora, que “Dispõe sobre denominação da Estrada Municipal 

NVL 456 e dá outras providências”. 16º. item: Projeto de Lei nº. 41/2021, de autoria da Mesa 

Diretora, que “Dispõe sobre denominação da Estrada Municipal NVL 444 e dá outras 

providências”. 17º. item: Projeto de Lei nº. 42/2021, de autoria da Mesa Diretora, que “Dispõe 

sobre denominação da Quadra de Esporte do Jardim Alvorada e dá outras providências”. Após 

análise, os membros deram seus votos favoráveis aos projetos, emitindo parecer favorável a 

todos. Nada mais a ser tratado, encerrou-se a reunião, lavrando-se a presente Ata que vai 

subscrita pelos Vereadores presentes. Nova Luzitânia/SP, 6 de abril de 2021. 

 

 

Marcos Fernandes Pereira - Presidente  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Edcarlos Pereira Campos – Relator  

 

 

Ronaldo dos Reis do Amaral Fagundes - Membro 

 


