
Ata da Sessão Ordinária

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, as
20h00min, reuniu-se nessa Casa de Leis sob a presidência do Senhor Paulo Rogério de Castro e
secretariado pelos vereadores Flávio Sela da Costa e Dijalma Dalla Bernardino. Feita a chamada
constatou a presença de todos. Havendo Quórum Regimental o Presidente declarou aberto o
trabalho. Quando o vereador Benedito Raimundo de Paula pediu um minuto de silencio pelas
mortes dos amigos Professor Pedro Morales e Marcos Wolf e foi concedido, dando continuidade
ao trabalho o Presidente colocou em votação a ata da sessão anterior, que foi aprovada por
unanimidade. Passando para leitura do expediente. Projeto de Lei nº 18/2019, que Orça a Receita
e Fixa a Despesa do orçamento do municipio de Sarutaiá para o exercício financeiro de 2020.
Projeto de Resolução nº 01/2019, que Dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal
de Sarutaiá-SP. Moção de Aplausos nº 03/2019, ao time de futebol Associação Futebolistica
Nacional Junior pela conquista de vice campeão no 32º Campeonato Intermunicipal de Timburi,
vereador Benedito Raimundo de Paula. Indicação nº 35/2019, a necessidade de construir um ponto
de ônibus no novo Conjunto Habitacional Francisco Lozano Cortez Junior, vereador Adalberto
Rodrigues Gama. Indicação nº 36/2019, a possibilidade de iluminar o cemitério, vereador
Adalberto Rodrigues Gama. Indicação nº 37/2019, a necessidade de sinalizar com placas de
transito tipo: devagar, velocidade máxima etc... a entrada de acesso no CDHU Francisco Lozano
Cortez Junior sentido zona rural- zona urbana, vereador Adalberto Rodrigues Gama. Indicação nº
38/2019, a necessidade de se fazer uma manutenção nas caixas de retenção de água na Rua Aarão
Freitas de Andrade, vereador José Aparecido de Lima. Terminada a leitura do expediente o
Presidente informou aos Senhores Vereadores que se encontravam na Câmara os seguintes
Projetos de Leis: Projeto de Lei nº 19/2019, que Dispõe sobre Autorização ao Poder Executivo
para adquirir, por compra ou através de desapropriação amigável ou judicial, o imóvel urbano que
especifica destinado a abrigar casas populares, e dá outras providências. Projeto de Lei nº
20/2019, que Dispõe sobre Autorização para abertura de crédito Adicional Especial e dá outras
providências. Projeto de Lei nº 21/2019, que Autoriza o municipio de Sarutaiá a firmar Distrato
Social para a extinção do LABORAMVAVE e dá outras providências. Projeto de Lei nº 22/2019,
que Cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil do (COMPDEC) do Municipio de
Sarutaiá/SP e dá outras providências. Projeto de Resolução nº 03/2019, que Cria a Ouvidoria da
Câmara Municipal de Sarutaiá-SP e que esses Projetos serão encaminhados para as comissões.
Passando para a ordem do dia. Em discussão o Projeto de Lei nº 18/2019, que Orça a Receita e
Fixa a Despesa do orçamento do municipio de Sarutaiá para o exercício financeiro de 2020, fez
uso da palavra o vereador José Wilson Sampaio de Carvalho, em votação foi aprovado por
unanimidade. Em discussão o Projeto de Resolução nº 01/2019, que Dispõe sobre o Regimento
Interno da Câmara Municipal de Sarutaiá-SP fez uso da palavra o vereador José Wilson Sampaio
de Carvalho. Antes de pôr em votação o Presidente informou aos Senhores vereadores que a
votação seria nominal e que consistia na expressa manifestação de cada vereador, em ordem de
chamada dizendo sim ou não ao Projeto e que somente seria aprovada se atingisse dois terços dos
votos, e assim foi feito ficando aprovado por unanimidade. Em discussão a Moção de Aplausos
nº 03/2019, ao time de futebol Associação FutebolisticaNacional Junior pela conquista de vice-
campeão no 32º Campeonato Intermunicipal de Timburi, vereador Benedito Raimundo de Paula,
fizeram uso da palavra o autor, os vereadores Flávio Sela da Costa, José Wilson Sampaio de
Carvalho, Jessé Aparecido Lisboa, Luiz HenriqueVilariço e Paulo Rogério de Castro, em votação



foi aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia deu início a Explicação Pessoal na qual
inscreveram-se os seguintes vereadores fazendo uso da mesma: Benedito Raimundo de Paula,
Adalberto RodriguesGama, José Wilson Sampaio de Carvalho, Luiz Henrique Vilariço que pediu

para ficªr registrado em ata o estado lastimável que se encontra nosso campo de futebol e Paulo

Rogério de Castro. Terminada a Explicação pessoal e ninguém mais querendo fazer uso da

palavra, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada essa Sessão Ordinária

que segue registrada em áudio e vídeo e que para constar foi lavrada a presente ATA que lida
e no conforme será assinada pelos membros da mesa.

2º Secretário


