
Ata da Sessão Ordinária

Aos oito dias do mês de agosto 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 as atas das sessões anteriores, foram

aprovadas por unanimidade. Passando para leitura do expediente. Projeto de Lei nº

14/2019, que Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Estado de São Paulo,

através da Secretaria da Segurança, objetivando a mútua cooperação em atividades de

SegurançaPública. Proposta de Emenda a 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. Moção de Congratulação nº 01/2019, de autoria do vereador Paulo

Rogério de Castro, ao Prefeito Municipal, a toda Comissão Técnica da Equipe de Sarutaiá

e aos atletas que representaram nossa cidade nos Jogos Regionais de Assis. Moção de

Pesar nº 02/2019, de autoria do vereador Paulo Rogério de Castro, a Família do Senhor

Osvaldo Caputo pelo seu falecimento. Indicação nº 27/2019, a necessidade de tomar

providências em relação a falta de medicamentos na farmácia do Centro de Saúde,

vereador José aparecido de Lima. Terminada a leitura do expediente o Presidente

informou aos Senhores Vereadores que se encontrava na Câmara o seguinte Projeto de

Lei: 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 a diabetes, de autoria do vereador Luiz Henrique Vilariço e que seria

encaminhado para a comissão para emissão de parecer. Passando para ordem do dia. Em

discussão o Projeto de Lei nº 14/2019, que Autoriza o Poder Executivo a celebrar

convênio com o Estado de São Paulo, através da Secretaria da Segurança, objetivando a

mútua cooperação em atividades de Segurança Pública, fez uso da palavra o vereador

Adalberto Rodrigues Gama, em votação foi aprovado por unanimidade. Antes de pôr a

Proposta de Emenda à Lei Orgânica em discussão, o Presidente informou aos senhores

vereadores que a Proposta de Emenda seria discutida e votada em dois turnos conforme

o artigo 48 5 1º 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. 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 Luiz Henrique Vilariço,.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 aprovado por unanimidade. Em discussão

a Moção de Congratulação nº 01/2019, de autoria do vereador Paulo Rogério de Castro,
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ao Prefeito Municipal, a toda Comissão Técnica da Equipe de Sarutaiá e aos atletas que
representaram nossa cidade nos Jogos Regionais de Assis, fizeram uso da palavra o autor
Paulo Rogério de Castro e os vereadores José Wilson Sampaio de Carvalho, Flávio Sela
da Costa e Luiz Henrique Vilariço, em votação foi aprovado por unanimidade. Em
discussão a Moção de Pesar nº 02/2019, de autoria do vereador Paulo Rogério de Castro,
à Família do Senhor Osvaldo Caputo pelo seu falecimento fizeram uso palavra o autor
Paulo Rogério de Castro e o vereador Flávio Sela da Costa, 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 Luiz Henrique Vilariço,
Paulo Rogério de Castro e Flávio Sela da Costa. 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.


