
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, 
REALIZADA NO DIA DEZOITO DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE. 

 

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às dezoito 

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 décima-primeira sessão ordinária do ano. Primeiro item: Projeto de Lei nº. 

39/2020, de autoria do prefeito, que “Dispõe sobre denominação do Recinto de Festas 

e Exposições e dá outras providências”. Segundo item: Projeto de Lei nº. 40/2020, 

de autoria do prefeito, que “Dispõe sobre denominação da Divisão de Obras e 

Serviços e dá outras providências”. Terceiro item: Projeto de Lei nº. 41/2020, de 

autoria do prefeito, que “Dispõe sobre denominação da garagem e dá outras 

providências”. Quarto item: Projeto de Lei nº. 42/2020, de autoria do prefeito, que 

“Dispõe sobre denominação da praça e dá outras providências”. Quinto item: Projeto 

de Lei nº. 43/2020, de autoria do prefeito, que “Dispõe sobre denominação da pista de 

skate e dá outras providências”. Sexto item: Projeto de Lei nº. 44/2020, de autoria do 

prefeito, que “Dispõe sobre denominação da praça do jardim alvorada e dá outras 

providências”. Sétimo item: Projeto de Lei nº. 45/2020, de autoria do prefeito, que 

“Dispõe sobre denominação de via pública e dá outras providências”. Oitavo item: 

Projeto de Lei nº. 46/2020, de autoria do prefeito, que “Dispõe sobre denominação de 

via pública e dá outras providências”. Nono item: Projeto de Lei nº. 47/2020, de 

autoria do prefeito, que “Dispõe sobre denominação da estrada municipal NVL 148 e 

dá outras providências”. Décimo item: Projeto de Lei nº. 48/2020, de autoria do 

prefeito, que “Dispõe sobre denominação do galpão de múltiplo uso e dá outras 

providências”. Décimo-primeiro item: Projeto de Lei nº. 49/2020, de autoria do 

prefeito, que “Dispõe sobre denominação da pista de caminhada e dá outras 

providências”. Décimo-segundo item: Projeto de Lei nº. 50/2020, de autoria do 

prefeito, que “Dispõe sobre denominação da área verde do Centro de Educação 

Infantil Professor Natal Barreto e dá outras providências”. Décimo-terceiro item: 

Projeto de Lei nº. 51/2020, de autoria do prefeito, que “Dispõe sobre denominação da 

estrada municipal NVL 444 e dá outras providências”. Décimo-quarto item: Projeto 

de Lei nº. 52/2020, de autoria do prefeito, que “Dispõe sobre denominação da estrada  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

municipal NVL 456 e dá outras providências”. Décimo-quinto item: Projeto de Lei nº. 

53/2020, de autoria do prefeito, que “Dispõe sobre denominação da ponte Ribeirão 

Guarirobas e dá outras providências”. Décimo-sexto item: Projeto de Lei nº. 54/2020, 

de autoria do prefeito, que “Dispõe sobre denominação da ponte Córrego do Tanque 

e dá outras providências”. Décimo-sétimo item: Projeto de Lei nº. 55/2020, de 

autoria do prefeito, que “Dispõe sobre denominação da ponte Córrego do Mato 

Grossinho e dá outras providências”. Décimo-oitavo item: Projeto de Lei nº. 56/2020, 

de autoria do prefeito, que “Dispõe sobre denominação da ponte Córrego do Mato 

Grossinho e dá outras providências”. Décimo-nono item: Projeto de Lei nº. 57/2020, 

de autoria do prefeito, que “Dispõe sobre denominação da ponte Córrego do Mato 

Grossinho e dá outras providências”. Vigésimo item: Projeto de Lei nº. 58/2020, de 

autoria do prefeito, que “Dispõe sobre denominação da ponte Córrego da Canjarana e 

dá outras providências”. Vigésimo-primeiro item: Projeto de Lei nº. 59/2020, de 

autoria do prefeito, que “Dispõe sobre denominação da ponte e dá outras 

providências”. Vigésimo-segundo item: Projeto de Lei nº. 60/2020, de autoria do 

prefeito, que “Dispõe sobre denominação de ponto de ônibus na estrada municipal 

NVL 061 e dá outras providências”. Vigésimo-terceiro item: Projeto de Lei nº. 

61/2020, de autoria do prefeito, que “Dispõe sobre denominação da quadra de 

esporte do Jardim Alvorada e dá outras providências”. Vigésimo-quarto item: Projeto 

de Lei nº. 62/2020, de autoria do prefeito, que “Dispõe sobre denominação da praça 

do esporte e dá outras providências”. Vigésimo-quinto item: Projeto de Lei nº. 

63/2020, de autoria do prefeito, que “Dispõe sobre denominação da estrada municipal 

NVL 354 e dá outras providências”. Vigésimo-sexto item: Projeto de Lei nº. 64/2020, 

de autoria do prefeito, que “Dispõe sobre denominação da estrada municipal NVL 376 

e dá outras providências”. Vigésimo-sétimo item: Projeto de Lei nº. 65/2020, de 

autoria do prefeito, que “Dispõe sobre denominação da estrada municipal NVL 464 e 

dá outras providências”. Vigésimo-oitavo item: Projeto de Lei nº. 66/2020, de autoria 

do prefeito, que “Dispõe sobre denominação da estrada municipal NVL 465 e dá 

outras providências”. Vigésimo-nono item: Projeto de Lei nº. 67/2020, de autoria do 

prefeito, que “Dispõe sobre denominação da estrada de acesso vicinal NVL 061 e dá 

outras providências”. Trigésimo item: Projeto de Lei nº. 68/2020, de autoria do 

prefeito, que “Dispõe sobre denominação da ponte Córrego do Mato Grossinho e dá  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

outras providências”. Trigésimo-primeiro item: Projeto de Lei nº. 69/2020, de autoria 

do prefeito, que “Dispõe sobre denominação de ponto de ônibus na estrada municipal 

NVL 061 e dá outras providências”. Trigésimo-segundo item: Projeto de Lei nº. 

70/2020, de autoria do prefeito, que “Dispõe sobre denominação da praça da 

liberdade e dá outras providências”. Trigésimo-terceiro item: Projeto de Lei nº. 

71/2020, de autoria do prefeito, que “Dispõe sobre denominação da estrada municipal 

NVL 462 e dá outras providências”. Trigésimo-quarto item: Projeto de Lei nº. 

72/2020, de autoria do prefeito, que “Dispõe sobre denominação da ponte Ribeirão 

Mato Grosso e dá outras providências”. Trigésimo-quinto item: Projeto de Lei nº. 

73/2020, de autoria do prefeito, que “Dispõe sobre denominação da ponte córrego do 

Zeca e dá outras providências”. Trigésimo-sexto item: Projeto de Lei nº. 74/2020, de 

autoria do prefeito, que “Dispõe sobre denominação de ponto de ônibus municipal na 

estrada municipal NVL 444 e dá outras providências”. Trigésimo-sétimo item: 

Projeto de Lei nº. 75/2020, de autoria do prefeito, que “Dispõe sobre denominação de 

ponto de ônibus na estrada municipal NVL 061 e dá outras providências”. Trigésimo-

oitavo item: Projeto de Lei nº. 76/2020, de autoria do prefeito, que “Dispõe sobre 

denominação de ponto de ônibus na estrada municipal NVL 061 e dá outras 

providências”. Trigésimo-nono item: Projeto de Lei nº. 77/2020, de autoria do 

prefeito, que “Dispõe sobre denominação de ponto de ônibus na Rua Lisboa e dá 

outras providências”. Quadragésimo item: Projeto de Lei nº. 78/2020, de autoria do 

prefeito, que “Altera a Lei Municipal nº. 1.546, de 28 de maio de 2012 e dá outras 

providências”. Quadragésimo-primeiro item: Projeto de Lei nº. 83/2020, de autoria 

do prefeito, que “Dispõe sobre denominação da estrada municipal NVL 472 e dá 

outras providências”. Quadragésimo-segundo item: Projeto de Lei nº. 91/2020, de 

autoria do prefeito, que “Redimensiona a área do Perímetro Urbano do Município de 

Nova Luzitânia e dá outras providências”. Quadragésimo-terceiro item: Projeto de 

Lei nº. 97/2020, de autoria do prefeito, que “Dispõe sobre autorização para abertura 

de crédito adicional especial e dá outras providências”. Quadragésimo-quarto item: 

Projeto de Lei nº. 98/2020, de autoria do prefeito, que “Dispõe sobre denominação de 

ponto de ônibus na Rua José da Silva Carvalhaes e dá outras providências”. 

Quadragésimo-quinto item: Projeto de Lei nº. 99/2020, de autoria do prefeito, que 

“Altera dispositivos da Lei nº. 1933, de 07 de maio de 2020 e dá outras providências”.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Após análise, os membros deram seus votos aos projetos: - recebeu parecer 

desfavorável os projetos de lei de nº 39 ao 78 e nº 83 e 98, com um voto favorável, 

em separado, do Vereador Caíque, e dois votos contrários dos Vereadores Edwiges e 

Odair, conforme parecer, sendo maioria. Os projetos de lei nº 91, 97 e 99, todos os 

membros deram parecer favorável a aprovação. Nada mais a ser tratado, encerrou-se 

a reunião, lavrando-se a presente Ata que vai subscrita pelos Vereadores presentes. 

Nova Luzitânia/SP, 18 de agosto de 2020. 

 
 

Antônio S. Gomes dos Santos – Presidente  
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Caíque Paulo Filó de Almeida – Membro  


