
Ata da Sessão Ordinária

Aos treze dias do mês de junho 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
10/2019, que Dispõe sobre Alteração no Plano Plurianual do Município de Sarutaiá, para
o Quadriênio de 2018 a 2021 e dá outras providências. Projeto de Lei nº 11/2019, que
Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e dá outras
providências. Projeto de Lei nº 12/2019, que Dispõe sobre serviços públicos de

administração, remoção, transportes e guarda de veículos automotores e carcaças em
estado de abandono em vias públicas e dá outras providências. Indicação nº 22/2019, a
necessidade de se fazer manutenção nos brinquedos do pátio da EscolaMunicipal Iracema
Marcondes Alcântara, vereador José aparecido de Lima. Indicação nº 23/2019, a

possibilidade de retirar as árvores, postes de iluminação, e o canteiro central da Rua Santa
Catarina, precisamente próximo a EMEI Margarida Alher de Goes, vereador Luiz
Henrique Vilariço. Indicação nº 24/2019, a possibilidade de colocar um redutor de

velocidade (lombada) na Rua José Bonifácio Garcia, vereador Jessé Aparecido Lisboa.

Indicação nº 25/2019, a necessidade de recolocar a placa com as indicações de saída para
Timburi que ficava em frente a garagem municipal na Rua São Paulo com a rua Catarina
Milani Maluly, vereador Jessé Aparecido Lisboa. Indicação nº 26/2019, a necessidade de
entrar em contato com os responsáveis que levaram água para o Conjunto Habitacional
Francisco Lozano Cortez Junior CDHU, para que façam os reparos necessários na Rua
Procópio Franco de Godoy, vereador Jessé Aparecido Lisboa. Terminada a leitura do

expediente o Presidente informou aos Senhores Vereadores que se encontravam na
Câmara os seguintes Projetos e Emenda. Projeto de Lei nº 13/2019, que Dispõe sobre a

Regularização Fundiária dos parcelamentos do solo dos núcleos urbanos ou Rurais com
característica urbanas, informais consolidados localizados no município de Sarutaiá, e dá
outras providências. 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. Projeto de Resolução nº 01/2019,
que Dispõe sobre o Regimento Interno da CâmaraMunicipal de Sarutaiá-SP. Proposta de
Emenda à Lei Orgânica nº 01/2019, que Dá nova redação ao artigo 16 e seus parágrafos,
acrescentando o parágrafo único, ao artigo 27 suprimindo o parágrafo único e

acrescentando os parágrafos lº, 2º e 3º ao artigo 30, e que esses projetos e emenda seriam
encaminhados para as comissões. Passando para ordem do dia: em discussão e votação o
Projeto de Lei nº 10/2019, que Dispõe sobre Alteração no Plano Plurianual do Município
de Sarutaiá, para o Quadriênio de 2018 a 2021 e dá outras providências, foi aprovado por
unanimidade. Em discussão o Projeto de Lei nº 11/2019, que Dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências, fez uso da



palavra o vereador José Wilson Sampaio de Carvalho, em votação foi aprovado por

unanimidade. Em discussão o Projeto de Lei nº 12/2019, que Dispõe sobre serviços

públicos de administração, remoção, transportes e guarda de veículos automotores e

carcaças em estado de abandono em vias públicas e dá outras providências, fizeram uso

da palavra os vereadores Jessé Aparecido Lisboa, José Wilson Sampaio de Carvalho,

Adalberto Rodrigues Gama, Luiz Henrique Vilariço, Dijalma Dalla Bernardina,
Flávio

Sela da Costa e José Aparecido de Lima, 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, Paulo Rogério de Castro, Flávio Sela da

Costa e José Wilson Sampaio de Carvalho. 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.

Paulo Rogér'o . * Castro
Presi . ente


