
Ata da Sessão Ordinária

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, 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 Bernardina. 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. Requerimento nº 03/2020, do vereador
Luiz Henrique Vilariço, solicitando esclarecimento sobre verba enviada em decorrência
da pandemia do COVID-19. Indicação nº 06/2020, a necessidade de colocar placa de

sinalização (Pare) no Bairro Conceição do Pinhal (NossoTeto), principalmente nas ruas

que foram recapeadas, vereador Flávio Sela da Costa. 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 12/2020, que Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias

para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Passando para ordem do dia
foi colocado em discussão o Requerimento nº 03/2020, do vereador Luiz Henrique
Vilariço solicitando esclarecimento sobre verba enviada em decorrência da Pandemia do

COVID-l9, fizeram uso da palavra os vereadores Luiz Henrique Vilariço, Jessé

Aparecido Lisboa, Flávio Sela da Costa, Benedito Raimundo de Paula, José Wilson

Sampaio de Carvalho, Adalberto Rodrigues Gama, José Aparecido de Lima e Paulo

Rogério de Castro, em votação foi aprovado por 5(cinco) a 3(três), sendo favorável ao

requerimento os vereadores Benedito Raimundo de Paula, Jessé Aparecido Lisboa, José

Aparecido de Lima, Jose' Wilson Sampaio de Carvalho e Luiz Henrique Vilariço, e contra

ao requerimento os vereadores Adalberto Rodrigues Gama, Dijalma Dalla Bernardina e
Flávio Sela da Costa. Encerrada a ordem do dia o Presidente deu início a Explicação Pessoal

na qual inscreveram-se os seguintes vereadores fazendo uso da mesma, Jessé Aparecido Lisboa.

Adalberto Rodrigues Gama, Paulo Rogério de Castro, Benedito Raimundo de Paula, Luiz

Henrique Vilariço, José Aparecido de Lima e Flávio Sela da Costa. Terminada a

Explicaçãopessoal 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 pr "4e ATA que lida e no conforme será

assinada pelos membros da mesa.


