
Ata da Sessão Ordinária

Aos doze dias do mês de setembro 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. Em votação a ata da sessão anterior, foi aprovada
por unanimidade. Passando para leitura do expediente. Projeto de Lei nº 15/2019, que
Institui e Inclui no calendário oficial de eventos do município de Sarutaiá/SP a Semana
Municipal de Conscientização, Prevenção, Controle e Combate à Diabetes. Proposta de
Emenda à Lei Orgânica nº 01/2019, que Dá nova redação ao artigo 16 e seus parágrafos,
acrescentando o parágrafo 3º, ao artigo 25 e seu parágrafo único, ao artigo 27 suprimindo
o parágrafo único e acrescentando os parágrafos lº, 2º, e 3º ao artigo 30. Requerimento
nº 04/2019, do vereador Benedito Raimundo de Paula, solicitando esclarecimento sobre
a situação do veículo WV Fusca da Prefeitura Municipal. Indicação nº 28/2019, a
necessidade de se fazer alguns redutores de velocidade (lombadas) nas Ruas André Bersi,
Carmo Leonel e José Bonifácio Garcia, ruas essas que dão acesso ao CCI (Centro de
Convivência dos Idosos), Ginásio de Esporte, Campo Society, Campo de Bocha e Malha,
vereador Flávio Sela da Costa. Indicação nº 29/2019, a possibilidade de se fazer uma
estrada ao lado da Rodovia Engenheiro Tomaz Magalhães, para facilitar o acesso dos
munícipes que moram no loteamento Antônio Aquaro e precisam vir a pé para cidade,
e ador Jessé Aparecido Lisboa. Terminada a leitura do expediente o Presidente

j' in rrnou aos Senhores Vereadores que se encontravam na Câmara os seguintes Projetos
e Leis: Projeto de Lei Complementar nº 04/2019, que Altera a Legislação que trata sobre
a Política Municipal de Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente, cria O

conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar e o
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 16/2019, que Altera a Redação do Artigo 7º da Lei Municipal nº 1.039,
de 18 de novembro de 2010 que Dispõe sobre prazo da doação definitiva. Projeto de Lei
nº 17/2019, que Regulamenta no âmbito Municipal, a aplicação da Lei Federal nº 12.527,
de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informaçõesprevisto no inciso XXXIII
do artigo 5º, inciso II, 5 3º do artigo 37 e & 2º do artigo 216 da Constituição Federal, e dá
outras providências. Projeto de Resolução nº 02/2019, que Dispõe sobre a
Regulamentação do acesso público a informações da Câmara Municipal de Sarutaiá-SP,
em cumprimento à Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e que esses
projetos serão encaminhados para as comissões. Passando para ordem do dia, em
discussão o Projeto de Lei nº 15/2019, que Institui e Inclui no calendário oficial de
eventos do município de Sarutaiá/SP a Semana Municipal de Conscientização,
Prevenção, Controle e Combate à Diabetes, fez uso da palavra o Autor Luiz Henrique
Vilariço, em votação foi aprovado por unanimidade. Antes de pôr a Proposta de Emenda
à Lei Orgânica em discussão, 0 Presidente informou aos senhores vereadores que a
Proposta de Emenda seria discutida e votada em segundo turno, conforme o artigo 48 5



lº da Lei Orgânica do Município, considerando-se aprovada quando obtiver em ambas as
votações o voto favorável de dois terços dos membros da Câmara Municipal e que a
votação seria nominal conforme o artigo 161 do Regimento Interno, já que o primeiro
turno foi discutido e votado em sessão anterior. Colocada em discussão a Proposta de
Emenda à Lei Orgânica nº 01/2019, que Dá nova redação ao artigo 16 e seus parágrafos,
acrescentando o parágrafo 3º, ao artigo 25 e seu parágrafo único, ao artigo 27 suprimindo
o parágrafo único e acrescentando os parágrafos lº, 2º, e 3º ao artigo 30, fez uso da palavra
o vereador José Wilson Sampaio de Carvalho, passando para a votação o Presidente
informou aos senhores vereadores que a votação consistia na expressa manifestação de
cada vereador, em ordem de chamada, dizendo sim ou não a Proposta de Emenda e assim
foi feito, ficando aprovada por unanimidade. Em discussão o Requerimento nº 04/2019,
do vereador Benedito Raimundo de Paula, solicitando esclarecimento sobre a situação do
veículo WV Fusca da Prefeitura Municipal, fizeram uso da palavra o autor Benedito
Raimundo de Paula e os vereadores Flávio Sela da Costa,Dijalma Dalla Bernardina, Luiz
Henrique Vilariço, Adalberto Rodrigues Gama e José Wilson Sampaio de Carvalho, 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: Flávio
Sela da Costa e Luiz Henrique Vilariço. Terminada a Explicação pessoal e ninguémmais
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.

Paulo Rogéri Castro
Preside
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