
PAUTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 25/01/2021 
 
 

Projeto de Lei nº 01/2021, Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. 
(Reforma e Revitalização da Praça Adolfo Ramos da Silva). 
 
Projeto de Lei nº 02/2021, Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. 
(Revitalização do Parque Waldemar Dognani.) 
 
Projeto de Lei nº 03/2021, Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. 
(Adequação do Estádio Municipal Hamud Cassim). 
 
Projeto de Lei nº 04/2021, Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. 
(Infraestrutura Lajotamento). 

 
Projeto de Lei nº 05/2021, Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. 
(Infraestrutura Urbana). 
 
Projeto de Lei nº 06/2021, Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. 
(Pavimentação em lajotas sextavadas e drenagem de águas pluviais). 
 
Projeto de Lei nº 07/2021, Instituí o Programa para Recuperação de créditos Fiscais – REFIS, no Município de Sarutaiá, 
e dá outras providências. 
 
 
 
 
 
 
  



PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11/02/2021 
 
 
 

REQUERIMENTO Nº 01/2021 
Requeiro, a Vª Excia., ouvido o douto plenário, nos termos regimentais, que seja enviado ofício ao chefe do Executivo 
Municipal, solicitando as seguintes informações: 
1- Porque a Padaria Municipal não está funcionando? 

2- Há algum problema com equipamentos ou mão de obra? 

 
REQUERIMENTO Nº 02/2021 
Requeiro, a Vª Excia., ouvido o douto plenário, nos termos regimentais, que seja enviado ofício ao chefe do Executivo 
Municipal, solicitando informações sobre a reforma da Praça Adolfo Ramos da Silva. 
 
REQUERIMENTO Nº 03/2021 
Requeiro, a Vª Excia., ouvido o douto plenário, nos termos regimentais, que seja enviado ofício ao chefe do Executivo 
Municipal, solicitando informação se os funcionários públicos municipais terão o índice inflacionário que foi dado pelo 
Governo.  
 
MOÇÃO DE PESAR Nº 01/2021 
Baseado no Regimento Interno, desta Edilidade, apresentamos à Mesa Diretora, ouvindo o Douto Plenário e 
dispensadas as demais formalidades Regimentais, Moção de Pesar, pelo falecimento do Senhor Leoncio Vitor Pereira, 
ocorrida no dia 13 de janeiro do corrente ano, nesta Cidade e Comarca de Piraju. 
 
MOÇÃO DE PESAR Nº 02/2021 
Baseado no do Regimento Interno, desta Edilidade, apresentamos à Mesa Diretora, ouvindo o Douto Plenário e 
dispensadas as demais formalidades Regimentais, Moção de Pesar, pelo falecimento da Senhora Eliene Padilha de 
Castro, ocorrida no dia 17 de janeiro do corrente ano, na cidade de Botucatu-SP 
 
MOÇÃO DE PESAR Nº 03/2021 
Baseado no do Regimento Interno, desta Edilidade, apresentamos à Mesa Diretora, ouvindo o Douto Plenário e 
dispensadas as demais formalidades Regimentais, Moção de Pesar, pelo falecimento da Senhora Zenaide Matiazzo 
Dolissio, ocorrida no dia 26 de janeiro do corrente ano, nesta Cidade e Comarca de Piraju. 
 
INDICAÇÃO Nº 01/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a necessidade de se fazer manutenção no pátio e praça do Terminal Rodoviário Teodureto Porfírio da Rocha, 
como iluminação, lajotamento, pintura etc... 
 
INDICAÇÃO Nº 02/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a necessidade de arrumar o lajotamento da Rua Arlindo Damásio Cabral em frente a creche municipal. 
 
INDICAÇÃO Nº 03/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a necessidade de iluminar o final da Rua 13 de maio paralela com a Rua Aarão Freitas. 
 
INDICAÇÃO Nº 04/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a possibilidade de fornecer lanche aos pacientes que buscam tratamento nas cidades de Jaú/SP(Amaral 
Carvalho) e Botucatu/SP (Unesp). 
 
INDICAÇÃO Nº 05/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a possiblidade de doar uniformes escolares para os alunos das escolas Municipais. 
 
INDICAÇÃO Nº 06/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, estudar a possiblidade de contratar um médico veterinário ou fazer parceria para campanha de castração ou 
tratamento clínico quando necessário. 
 
INDICAÇÃO Nº 07/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a necessidade de um redutor de velocidade na Rua André Bersi, próximo ao parquinho. 

 
 
 



INDICAÇÃO Nº 08/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a necessidade de recolocar as placas com sinalização PARE na Rua Sebastião Arruda sentido Praça Adolfo 
Ramos da Silva e vice-versa. 

 
INDICAÇÃO Nº 09/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a possibilidade de ser realizada a manutenção dos refletores do campo de futebol society localizado no 
Parque Waldemar Dognani. 
 
INDICAÇÃO Nº 10/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a possibilidade de colocar o nome do saudoso Joaquim Marques na quadra poliesportiva que foi construída 
ao lado da Escola Iracema Marcondes Alcântara. 

 
INDICAÇÃO Nº 11/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a necessidade de um redutor de velocidade (Lombada) na Rua José Bonifácio Garcia. 

 
INDICAÇÃO Nº 12/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a possibilidade de voltar a fornecer pães aos trabalhadores rurais e também aos funcionários das confecções 
de nosso município.  
 
INDICAÇÃO Nº 13/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a necessidade de colocar placas com o nome das ruas no Conjunto Habitacional Francisco Lozano Cortez 
Junior. 
 
INDICAÇÃO Nº 14/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a necessidade de um redutor de velocidade (Lombada), na Avenida João Henrique Soares, próximo a 
Confecções 3S. 
 
INDICAÇÃO Nº 15/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, providências no sentido de viabilizar o retorno urgentemente das obras do Estádio Hamud Cassim. 
 
INDICAÇÃO Nº 16/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a necessidade de manutenção na iluminação pública municipal. 
 
INDICAÇÃO Nº 17/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a necessidade de fazer uma nova comporta no lago municipal.  
 

 
 
 

  



PAUTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 16/02/2021 
 

 
 

Projeto de Lei nº 07/2021, instituí o Programa para Recuperação de créditos Fiscais – REFIS, no Município de Sarutaiá, 
e dá outras providências. 
 
 
 
  



PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11/03/2021 
 

 
PROJETO DE LEI Nº 08/2021, QUE DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO NAS HIPÓTESES 
QUE ESPECIFICA. 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2021, QUE DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DAS CONTAS. 
(EXERCÍCIO 2018) 

 
INDICAÇÃO Nº 18/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a necessidade de cascalhar as estradas rurais de nosso município. 
 
INDICAÇÃO Nº 19/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a possibilidade de reaproveitar os bancos e lajotas que foram retirados da Praça Adolfo Ramos da Silva para 
colocar em outras praças do município. 

 
INDICAÇÃO Nº 20/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a possibilidade de soltar alevinos no lago municipal. 
 

 
 
  



PAUTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 18/03/2021 
 
 
 

Projeto de Lei nº 09/2021, que Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – CACS-FUNDEB, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da 
Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e dá outras providências. 

 
 
  



PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15/04/2021 
 
 
 
MOÇAO DE AGRADECIMENTO Nº 04/2021 
Baseado no Regimento Interno desta Casa de Leis, apresento Moção de Agradecimento a todos os profissionais da 
saúde de nosso municipio, que estão envolvidos no enfrentamento do COVID-19.  
 
INDICAÇÃO Nº 21/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a possibilidade de inclusão dos profissionais da coleta do lixo, serviço essencial, assistente social e motorista 
da educação na lista de vacinação (COVID-19) do grupo de prioritários. 
 
INDICAÇÃO Nº 22/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a necessidade de um redutor de velocidade na Rua 7 de setembro, nas proximidades do número 521. 
 
INDICAÇÃO Nº 23/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a necessidade de reparos na camada asfáltica em frente ao grupo do câncer. 
 
INDICAÇÃO Nº 24/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a possibilidade de trocar as lâmpadas queimadas do trevo. 
 
INDICAÇÃO Nº 25/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a possibilidade de colocar alambrado no campo do antigo matadouro (campinho do véio). 
 
INDICAÇÃO Nº 26/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a possibilidade de colocar o nome do Antônio Dearo Cortez, mais conhecido como Castilho em alguma rua ou 
prédio público. 
 

 
  



PAUTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 22/04/2021 
 
 
 

Projeto de Lei nº 11/2021, que Dispõe sobre Autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras 
providências. (R$ 40.000,00 para Agricultura). 

 
 

  



PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13/05/2021 
 

 
REQUERIMENTO Nº 04/2021 
Solicitando informações sobre a obra do Ginásio de Esporte.  
 
INDICAÇÃO Nº 27/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a possibilidade de se fazer um ponto de ônibus próximo ao CRAS para os trabalhadores rurais e das 
confecções que necessitam de conduções. 

 
INDICAÇÃO Nº 28/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a necessidade de roçar a grama das calçadas do Conjunto Habitacional Francisco Lozano Cortez Junior. 

 
INDICAÇÃO Nº 29/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a necessidade de mudar as placas que ficam na Rua Catarina Milani Maluly, próximo ao Celeiro Agro Pet. 

 
INDICAÇÃO Nº 30/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a possibilidade de criar um fundo especial para compra de cestas básicas para famílias em que o trabalhador 
esteja acometido pela doença da Covid-19, autônomo ou diarista. 

 
INDICAÇÃO Nº 31/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, necessidade de colocar lixeiras de coleta seletiva em frente às fábricas (confecções). 

 
INDICAÇÃO Nº 32/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a possibilidade de mudar os postes de energia elétrica localizados na Rua Santa Catarina em frente a Creche 
Municipal. 

 
 

  



PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13/05/2021 
 
 
REQUERIMENTO Nº 05/2021 solicitando informação sobre o motivo de não ter sido atualizado as diárias dos motoristas 
que viajam para fora do município, vez que, tais diárias estão defasadas, em especial aos motoristas da saúde. 
 
REQUERIMENTO Nº 06/2021, solicitando informações sobre o novo local que será instalado o Projeto Espaço Vida. 
Tais como: 
1- Endereço. 

2- Data da instalação do Projeto. 

3- Sede própria ou alugada? 

REQUERIMENTO Nº 07/2021, solicitando informações sobre qual motivo ainda não foi colocado placas indicando o 
nome das Ruas do Conjunto Habitacional Francisco Lozano Cortez Junior, e quando será colocada. 
 
MOÇÃO DE PESAR Nº 05/2021 
Baseado no Regimento Interno desta Casa de Leis, apresento VOTOS de profundo PESAR a família enlutada pelo 
falecimento do senhor MIGUEL CAMILO VIEIRA, ocorrido no dia 17 de junho do corrente ano. 
 
INDICAÇÃO Nº 36/2021  
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a necessidade de consertar o asfalto das ruas 7 de setembro e Santa Catarina. 
 
INDICAÇÃO Nº 37/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a possibilidade de colocar uma placa na entrada do loteamento Antônio Áquaro com o nome do residencial. 
 
INDICAÇÃO Nº 38/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a necessidade de o caminhão da reciclagem passar no loteamento Antônio Áquaro no dia da coleta. 

 
INDICAÇÃO Nº 39/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a necessidade de aderir um sistema de monitoramento no município. 

 
INDICAÇÃO Nº 40/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a possibilidade de colocar um vigia no Cemitério Municipal. 

 
INDICAÇÃO Nº 41/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a necessidade de colocar um zelador no Estádio Municipal Hamud Cassim. 

 
 
  



PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09/09/2021 
 
 
 
Projeto de Lei nº 20/2021, que Dispõe sobre o Plano Plurianual do município de Sarutaiá(SP), para o quadriênio de 2022 
a 2025 e dá outras providências. 
 
INDICAÇÃO Nº 42/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, necessidade de trocar as lâmpadas queimadas da Praça Aníbal Padilha Coca, localizada na Rua João Silva. 
 
INDICAÇÃO Nº 43/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a possibilidade de reaproveitar os bancos que foram retirados da Praça Adolfo Ramos da Silva para colocar 
em frente à Escola Municipal Iracema Marcondes Alcântara. 

 
 

  



PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14/10/2021 
 
 
PROJETO DE LEI Nº 24/2021, QUE DISPÕE SOBRE O AGENDAMENTO TELEFÔNICO DE CONSULTAS MÉDICAS 
PARA OS PACIENTES IDOSOS, GESTANTES E OS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
REQUERIMENTO Nº 08/2021 
Requeiro, a Vª Excia., ouvido o douto plenário, nos termos regimentais, que seja enviado ofício ao chefe do Executivo 
Municipal, solicitando as seguintes informações: 
1. Qual o andamento das obras de reforma/ revitalização do Estádio Municipal? 

2. Em campanha, o Prefeito anunciou a implementação de um projeto de grande interesse para a população: a 

implementação de uma arena esportiva de pequeno porte, fruto de convênio com o Governo Estadual. Qual é o 

andamento desse projeto? 

3. Quando serão retomados e reforçados os projetos esportivos da cidade? Haverá a definição de um plano municipal 

de esportes? 

 

Moção de Congratulação nº 06/2021 
Baseado no Regimento Interno desta Casa de Leis, apresento Moção de Congratulação  a Ex Secretária Municipal da 
Educação a Senhora Elenilda Barrado, pelos serviços prestados como Diretora Municipal de Educação em nosso 
município  
 

Moção de Congratulação nº 07/2021 
Baseado no Regimento Interno desta Casa de Leis, apresento Moção de Congratulação a nova Secretária Municipal da 
Educação a Senhora Keli Fernanda da Silva Miron Machado, diante do desafio lhe imposto, só me resta desejar sucesso 
nessa nova jornada.  
 
Moção de Aplausos nº 08/2021 
Baseado no Regimento Interno desta Casa de Leis, apresento Moção de Aplausos a todos os professores desta 
municipalidade, pela comemoração do dia dos professores. 
 
INDICAÇÃO Nº 44/202 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a possibilidade de melhor aproveitamento do espaço destinado ao Centro de Convivência do Idoso.  
 
 
INDICAÇÃO Nº 45/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a possibilidade de revisão no programa de limpeza urbana e rural do nosso município.  
 
INDICAÇÃO Nº 46/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a possibilidade de revisão do plano de cargos e salários do funcionalismo público municipal. 
INDICAÇÃO Nº 47/2021 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a possibilidade de criar um grupo de reabilitação para vítimas da Covid-19. 

 
 

  



PAUTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 22/10/2021 
 
 
 
 
 

Projeto de Lei nº 26/2012, que Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras 
providências. (Pavimentação em lajotas sextavadas e drenagem de águas pluviais). 

 
Projeto de Lei nº 27/2021, que Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras 
providências. (Reforma da edificação Projeto Espaço vida). 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2021, Que Dispõe sobre a concessão de título de cidadão. (Ao Sr. Vice-Governador 
Rodrigo Garcia). 
    

 
  



PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11/11/2021 
 
 
 

PROJETO DE LEI Nº 28/2021, QUE PROÍBE A UTILIZAÇÃO DE VERBA PÚBLICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 
SARUTAIÁ-SP, EM EVENTOS E SERVIÇOS QUE PROMOVAM A SEXUALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS. 

 
INDICAÇÃO Nº 50/2021 INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, a possibilidade de trocar o forro e o piso da EMEI Margarida Alher de Goes. 
 
INDICAÇÃO Nº 51/2021 INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de recapear a camada asfáltica da Rua Maximino Pereira Sobrinho  
 
INDICAÇÃO Nº 52/2021 INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, a possibilidade de melhorias na Praça Fabiana Avanço Silva, como limpeza, iluminação, 
pintura e etec...  
 
INDICAÇÃO Nº 53/2021 INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de um redutor de velocidade (Lombada) na Rua Carlos Rosa Ladeira.  

 
INDICAÇÃO Nº 54/2021 INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de melhorias no lajotamento da Rua ecológica do Conjunto Habitacional 
Mansueto Freschi, rua essa paralela a Secretaria Municipal da Educação.  

 
 

  



PAUTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 23/11/2021 
 
 
 
 

PROJETO DE LEI Nº 25/2021, QUE ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE 
SARUTAIÁ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 

 
PROJETO DE LEI Nº 30/2021, QUE DISPÕE SOBRE O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS NO 
MUNICÍPIUO DE SARUTAIÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 05/2021, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO 
AO SENHOR GILNEI GONÇALVES DE CASTRO. 
 


