
Ata da Sessão Extraordinária

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove,
as 19:00 horas 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
Bernardina. Feita a chamada constatou a presença de todos. Havendo Quórum
Regimental o Presidente declarou aberto o trabalho. Passando para leitura do expediente
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 informações previsto no incisoXXXIII
do artigo Sº, inciso 11, Q 3º do artigo 37 e 5 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 201 l. Terminada a leitura
do expediente deu início a ordem do dia, em discussão Projeto de Lei Complementar nº
04/2019, que Altera a Legislação que trata sobre a PolíticaMunicipal de Atendimento aos
D' 1

,
s da Criança e do Adolescente, cria o conselho Municipal dos Direitos da Criança

ªdolescente, 0 Conselho Tutelar e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
,: olescente, e dá outras providências, fizeram uso da palavra os vereadores José Wilson
,

Sampaio de Carvalho, Adalberto Rodrigues Gama e Luiz Henrique Vilariço, em votação
foi aprovado por unanimidade. Em discussão o 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, fizeram uso da palavra os vereadores Flávio Sela da
Costa, Adalberto Rodrigues Gama, José Wilson Sampaio de Carvalho, Luiz Henrique
Vilariço, Benedito Raimundo de Paula, José Aparecido de Lima, Paulo Rogério de Castro
e Jessé Aparecido de Lima, em votação foi aprovado por unanimidade. Em discussão
Projeto de Lei nº 17/2019, que Regulamenta no âmbito Municipal, a aplicação da Lei
Federalnº 12.527, de 18 de novembro de 201 1, que regula o acesso a informações previsto
no inciso XXXIII do artigo Sº, inciso 11, & 3º do artigo 37 e & 2º do artigo 216 da
Constituição Federal, e dá outras providências, fizeram uso da palavra os vereadores
Adalberto Rodrigues Gama, José Wilson Sampaio de Carvalho, Luiz Henrique Vilariço
e Benedito Raimundo de Paula, em votação foi aprovado por unanimidade. Em discussão
e votação o 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, foi aprovado por unanimidade.
Encerrada a ordem do dia e nada mais havendo a ser tratado o Presidente agradeceu a



presença de todos e declarou encerrada essa Sessão Extraordinária 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.


