
Ata da Sessão Ordinária

Aos nove dias do mês de maio 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. Requerimento nº 03/2019, do vereador Flávio Sela da Costa solicitando
informações sobre o Campo Society. Indicação nº 19/2019, a necessidade de um zelador no
Estádio Hamud Cassim, vereador Benedito Raimundo de Paula. Indicação nº 20/2019, a
necessidade de se fazer manutenção nas luminárias da pista de caminhada no Recinto Parque
Waldemar Dognani, vereador Flávio Sela da Costa. Indicação nº 21/2019, para que substitua as
lâmpadas dos postes defronte à Igreja Congregação Cristã do Brasil, desta cidade, localizada na
Rua Dr. Edgardo Cardoso. Terminada a leitura do expediente o Presidente informou aos
senhores vereadores que se encontrava aqui na câmara os seguintes Projetos de Leis: 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, transporte e guarda de veículos automotorese carcaças em estado de abandono em
vias públicas e dá outras providências, e que esses projetos seriam encaminhados para as
comissões. Passando para a ordem do dia. Em discussão o Requerimento nº 03/2019, do
vereador Flávio Sela da Costa solicitando informações sobre o Campo Society, fizeram uso das
palavras os vereadores Flávio Sela da Costa, José Wilson Sampaio de Carvalho, Benedito
Raimundo de Paula, Luiz Henrique Vilariço e Paulo Rogério de Castro. 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, Benedito Raimundo de Paula, Adalberto
Rodrigues Gama, Flávio Sela da Costa e Luiz Henrique Vilariço. Terminada a Explicação pessoal
e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o Pr sidente agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada essa Sessão Ordinária que se ?
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