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ÃO SOLENEDE POSSE DOS VEREADORES,VICE—PREFEITO
E PREFEITO DE SARUTAIÁ.

Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, as
10:00h, em atendimento aos dispositivos constitucionais, realizou-se a Sessão Solene de
Posse dos Vereadores, Vice-Prefeito e Prefeito Municipal, para o mandato de primeiro
de janeiro de dois mil e vinte e um a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte
quatros, sob a presidência do vereador Benedito Raimundo de Paula, que convidou para
dirigir o cerimonial da Sessão Solene o Senhor Álvaro Gasperoni. Iniciada a ses o
foram chamados em ordem alfabética os vereadores eleitos e diplomados para to
assento nos lugares a eles reservados. Em seguida convidou o vereador Dijalm, Da la
Bernardina para conduzir até a mesa o senhor Sérgio Aparecido Ferrazzi, Vice-Prefei
eleito acompanhado de sua noiva. Depois convidou o vereador Jessé Aparecido Lisboa
para conduzir até a mesa o Senhor Isnar Freschi Soares Prefeito eleito acompanhado de
sua esposa. Após ouvirem o Hino Nacional Brasileiro e em seguida o Hino do
Município de Sarutaiá, o Senhor Presidente deu início aos trabalhos. Começando com
Posse dos senhores vereadores, em determinação da Lei Orgânica do município
solicitou que os vereadores eleitos entregassem suas declarações de bens e após
prestaram o seguinte compromisso: Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu“
mandato respeitando a Lei e promovendo o bem geral do município. Após o
compromisso os vereadores assinaram o termo de posse e o Presidente em nome da Lei
declarou empossado no cargo de vereadores da Câmara Municipal de Sarutaiá as
seguintes pessoas: Benedito Raimundo de Paula, Diego Afonso Nunes Basso, Dijalma
Dalla Bernardina, Jessé Aparecido Lisboa, José Wilson Sampaio de Carvalho, Márcio
José Alves da Encarnação, Pablo Bruno Garrote Vieira, Paulo Henrique da Silva e
Valmir Aparecido Cardoso. Em seguida convidou o Senhor Sérgio Aparecido Ferrazzi,
Vice-Prefeito eleito a apresentar sua declaração de bens. Após a apresentação prestou o
seguinte compromisso: Prometo exercer com dedicação e lealdade o cargo de Vice-
Prefeito municipal de Sarutaiá respeitando a lei e promovendo o bem geral do
município. Após o compromisso assinou o termo de posse, e o presidente declarou
empossado no cargo de vice-prefeito municipal o Senhor Isnar Freschi Soares. A segui
convidou o Senhor Isnar Freschi Soares Prefeito eleito a apresentar sua declaração de
bens, após a apresentação o Senhor Isnar Freschi soares prestou o seguinte
compromisso: Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato de Prefeito
municipal de Sarutaiá, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. Após
o compromisso assinou o termo de posse, e o Presidente declarou legalmente
empossado no cargo de Prefeito Municipal o Senhor Isnar Freschi Soares. Em seguida
foi colocada à palavra a disposição, fizeram usa da palavra os vereadores, Vice-Prefeito
e Prefeito. Encerrada a palavra e nada mais havendo a ser tratado o Presidente
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada essa Sessão Solene, que segue
registrada em áudio e vídeo e que para constar foi lavrada a presente ATA que lida e no
conforme será assinada pelos empossados.
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ATA DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA PARA BIÉNIO 2021/2022 E FORMAÇÃO DAS
COMISSõES PERMANENTES.

Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um,
11h20min, sob a presidência do vereador Benedito Raimundo de Paula, realizou—se a
eleição da Mesa Diretora para o Biênio 2021/2022. Havendo número legal, o
presidente declarou aberto o trabalho. Informou aos senhores vereadores que de
acordo com o artigo 11 do Regimento Interno a eleição dos membros seria feita cargo
a cargo, na seguinte ordem: Presidente, Vice—Presidente, Primeiro Secretário e
Segundo Secretário. Chamando um a um, por ordem de chamada e declarando o
nome do candidato escolhido. Então deu início à eleição da mesa, o Presidente
consultou qual vereador desejava se candidatar ao cargo de Presidente, candidataram
os seguintes vereadores Bendito Raimundo de Paula, Jessé Aparecido Lisboa e José
Wilson Sampaio de Carvalho. Em votação, os vereadores Benedito Raimundo de Paula
e Dijalma Dalla Bernardina, votaram no candidato Benedito Raimundo de Paula, os
vereadores Diego Afonso Nunes Basso, Jessé Aparecido Lisboa, Márcio José Alves da
Encarnação, Pablo Bruno Garrote Vieira, Paulo Henrique da Silva e Valmir Aparecido
Cardoso, votaram no candidato Jessé Aparecido Lisboa, e o vereador José Wilson
Sampaio de Carvalho votou no candidato José Wilson Sampaio de Carvalho. Ficando
eleito como Presidente da Câmara Municipal então o vereador Jessé Aparecido Lisboa
por seis votos. Passando para eleição de Vice-Presidente, o Presidente consultou qual
vereador tinha interesse em candidatar—se ao cargo, candidataram os vereadores
Dijalma Dalla Bernardina e Paulo Henrique da Silva, em votação os vereadores
Benedito Raimundo de Paula, Dijalma Dalla Bernardina e José Wilson Sampaio de
Carvalho, votaram no candidato Dijalma Dalla Bernardina e os vereadores Diego
Afonso Nunes Basso, Jessé Aparecido Lisboa, Márcio José Alves da Encarnação, Pablo
Bruno Garrote Vieira, Paulo Henrique da Silva e Valmir Aparecido Cardoso votaram no
candidato Paulo Henrique da Silva. Ficando como Vice-Presidente então o vereador
Paulo Henrique da Silva por (06) seis votos a (03) três. Passando para a eleição ao
cargo de Primeiro Secretário, consultando qual vereador tinha interesse a candidatar—
se ao cargo, candidataram os vereadores José Wilson Sampaio de Carvalho e Pablo
Bruno Garrote Vieira, em votação os vereadores Benedito Raimundo de Paula, Dijalma
Dalla Bernardina e José Wilson Sampaio de Carvalho, votaram no candidato José
Wilson Sampaio de Carvalho, e os vereadores Diego Afonso Nunes Basso, Jessé
Aparecido Lisboa, Márcio José Alves da Encarnação, Pablo Bruno Garrote Vieira, Paulo
Henrique da Silva e Valmir Aparecido Cardoso votaram no candidato Pablo Bruno
Garrote Vieira. Ficando então como Primeiro Secretário o vereador Pablo Bruno
Garrote Vieira por (06) seis votos a (03) três. Passando para eleição ao cargo de
Segundo Secretário, consultando se algum vereador tinha interesse em candidatarºse
ao cargo, candidataram os vereadores Benedito Raimundo de Paula e Diego Afonso
Nunes Basso, em votação os vereadores Benedito Raimundo de Paula, Dijalma Dali24% MP
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Bernardina e José Wilson Sampaio de Carvalho, votaram no vereador BeneditoRaimundo de Paula e os vereadores Diego Afonso Nunes Basso, Jessé AparecidoLisboa, Márcio José Alves da Encarnação, Pablo Bruno Garrote Vieira, Paulo Henriqueda Silva e Valmir Aparecido Cardoso votaram no candidato, Diego Afonso Nunes Basso.Ficando eleito ao cargo de Segundo Secretário o vereador Diego Afonso Nunes Basso,por (06) seis votos a (03) três. Terminada a votação o Presidente declarou eleitos parao biênio 2021/2022 a seguinte Mesa Diretora: Presidente: Jessé Aparecido Lisboa,Vice-Presidente: Paulo Henrique da Silva, Primeiro Secretário: Pablo Bruno GarroteVieira e Segundo Secretário: Diego Afonso Nunes Basso. Em seguida o PresidenteBenedito declarou automaticamenteempossada a mesa diretora e convidou os eleitospara assumirem seus lugares, em seguida o Presidente já eleito e empossadoconsultou se algum vereador gostaria de fazer uso da palavra, ninguém teve interesse.Dando continuidade aos trabalhos o presidente informou aos Senhores vereadoresque passaria então para a eleição das Comissões Permanentes, conforme o artigo 60do Regimento Interno. Consultando qual vereador tinha interesse em candidatar—se aocargo de Presidente da Comissão de Justiça e Redação, candidatou o vereador DiegoAfonso Nunes Basso, em votação foi aprovado por unanimidade. Consultando qualvereador tinha interesse em candidatar-se ao cargo de Secretário da Comissão deJustiça e Redação, candidatou o vereador Pablo Bruno Garrote Vieira, em votação foiaprovado por unanimidade. Consultando qual vereador tinha interesse em candidatar-se ao cargo de Relator da Comissão de Justiça e Redação, candidatou o vereadorMárcio José Alves da Encarnação, em votação foi aprovado por unanimidade.Passando para eleição da Comissão de Orçamento, Finanças, Obras e Serviços Públicos,o Presidente consultou qual vereador tinha interesse em candidatar-se ao cargo dePresidente da Comissão de Orçamento, Finanças, Obras e Serviços Públicos,candidatou o vereador Valmir Aparecido Cardoso, em votação foi aprovado porunanimidade. Consultando qual vereador tinha interesse em candidatar—se ao cargo deSecretário da Comissão de Orçamento, Finanças, Obras e Serviços Públicos, candidatouo vereador Diego Afonso Nunes Basso, em votação foi aprovado por unanimidade.Consultando qual vereador tinha interesse em candidatar—se ao cargo de Relator daComissão de Orçamento, Finanças, Obras e Serviços Públicos, candidatou o vereadorPaulo Henrique da Silva, em votação foi aprovado por unanimidade. Passando paraeleição da Comissão de Cultura, Educação e Esporte, 0 Presidente consultou qualvereador tinha interesse em candidatar-se ao cargo de Presidente da Comissão deCultura, Educação e Esporte candidatou o vereador Paulo Henrique da Silva, emvotação foi aprovado por unanimidade. Consultando qual vereador tinha interesse emcandidatar-se ao cargo de Secretário da Comissão de Cultura, Educação e Esporte,candidatou o vereador Benedito Raimundo de Paula, em votação foi aprovado porunanimidade. Consultando qual vereador tinha interesse em candidatar—se ao cargo deRelator da Comissão de Cultura, Educação e Esporte, candidatou o vereador ValmirAparecido Cardoso, em votação foi aprovado por unanimidade. Terminada as votaçõespara formação das comissões, o
Presidãízªformou que as Comissões ficaram assimwª



constituídas: Comissão de Justiça e Redação, Presidente: Diego Afonso Nunes Basso,
Secretário: Pablo Bruno Garrote Vieira, Relator: Márcio José Alves da Encarnação.
Comissão de Orçamento, Finanças, Obras e Serviços Públicos, Presidente: Valmir
Aparecido Cardoso, Secretário: Diego Afonso Nunes Basso, Relator: Paulo Henrique da
Silva. Comissão de Cultura, Educação e Esporte, Presidente: Paulo Henrique da Silva,
Secretário: Benedito Raimundo de Paula, Relator: Valmir Aparecido Cardoso. Nada
mais havendo a ser tratado o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada essa Sessão da eleição da Mesa Diretora para Biênio 2021/2022 e formação
das Comissões Permanentes, que segue registrada em áudio e vídeo e que para
constar foi lavrada a presente ATA que lida e no conforme será assinada pelos
empossados.
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Jessé Aparecido Lisboa

Presidente

Pablo Brun Garrote Vieira
lº ecretário
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2º secretário



Ata da Sessão Extraordinária

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um,
as 10horas, reuniu-se nessa Casa de Leis sob a presidência do Senhor Jessé Aparecido
Lisboa e secretariado pelos vereadores Pablo Bruno Garrote Vieira e Diego Afonso
Nunes Basso. 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 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). Terminada a
leitura do expediente deu início a ordem do dia, em discussão e votação os Projetos de
Leis de nºs 01.02,03,04,05 e 06/2021, foram aprovados 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.
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Jessé Aparecido Lisboa
Presidente

Pablo Bru Garrote Vieira

secretário
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» Ata da Sessão Ordinária

Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, as
, 20h00min, reuniu-se nessa Casa de Leis sob a presidência do Senhor Jessé Aparecido

Lisboa e secretariado pelos vereadores Pablo Bruno Garrote Vieira e Diego Afonso
Nunes Basso. 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 01/2021, do vereador Pablo Bruno Garrote Vieira, solicitando
informações sobre a Padaria Municipal. Requerimento nº 02/2021, do vereador José

_ Wilson Sampaio de Carvalho, solicitando informações sobre a reforma da Praça Adolfo
Ramos da Silva. Requerimento nº 03/2021, assinado pelos vereadores Benedito
Raimundo de Paula, Diego Afonso Nunes Basso, Jessé Aparecido Lisboa, José Wilson

- Sampaio de Carvalho, Márcio José Alves da Encarnação, Pablo Bruno Garrote Vieira,
Paulo Henrique da Silva e Valmir Aparecido Cardoso, solicitando informação sobre o
índice inflacionário. Moção de Pesar nº 01/2021, do vereador Valmir Aparecido
Cardoso, a família do Senhor Leôncio Vitor Pereira. Moção de Pesar nº 02/2021, do
vereador Valmir Aparecido Cardoso, a família da Senhora Eliene Padilha de Castro.
Moção de Pesar nº 03/2021, do vereador Valmir Aparecido Cardoso, a família d
Senhora Zenaide Matiazo Dolissio. Indicação nº 01/2021, a necessidade de se faze
manutenção no Pátio e Praça do Terminal Rodoviário Teodureto Porfírio da Rocha
como iluminação, lajotamento, pintura etc..., vereador Diego Afonso Nunes Basso
Indicação nº 02/2021, a necessidade de arrumar o lajotamento da Rua Arlindo Damásio
Cabral em frente a Creche Municipal, vereador Pablo Bruno Garrote Vieira. Indicação
nº 03/2021, a necessidade de iluminar o final da Rua 13 de maio paralela com a Rua
Aarão Freitas de Andrade, vereador Pablo Bruno Garrote Vieira. Indicação nº 04/2021,
a possibilidade de fornecer lanche aos pacientes que buscam tratamento nas cidades de
Jaú/SP (Amaral Carvalho) e Botucatu/SP (Unesp), vereador Pablo Bruno Garrote
Vierira. Indicação nº 05/2021, a possibilidade de doar uniformes escolares para os
alunos das Escolas Municipais, vereadores Dijalma Dalla Bernardina, Benedito
Raimundo de Paula e José Wilson Sampaio de Carvalho. Indicação nº 06/2021, estudar
a possiblidade de contratar um médico veterinário ou fazer parceria para campanha de
castração ou tratamento clínico quando necessário, vereadores Jessé Aparecido Lisboa e
Pablo Bruno Garrote Vieira. Indicação nº 07/2021, a necessidade de um redutor de
velocidade na Rua André Bersi, próximo ao parquinho, vereador Jessé Aparecido
Lisboa. Indicação nº 08/2021, a necessidade de recolocar as placas com sinalização
PARE na Rua Sebastião Arruda sentido Praça Adolfo Ramos da Silva e vice-versa,
vereador Jessé Aparecido Lisboa. Indicação nº 09/2021, a possibilidade de ser realizada
a manutenção dos refletores do Campo de Futebol Society localizado no Parque
Waldemar Dognani, vereador Jessé Aparecido Lisboa. Indicação nº 10/2021, a
possibilidade de colocar o nome do saudoso Joaquim Marques na quadra poliesportiva
que foi construída ao lado da Escola Iracema Marcondes Alcântara, vereador ValmirÉ;; __



Aparecido Cardoso. Indicação nº 11/2021, a necessidade de um redutor de velocidade
(lombada) na Rua José Bonifácio Garcia, vereadores Pablo Bruno Garrote Vieira e
Diego Afonso Nunes Basso. Indicação nº 12/2021, a possibilidade de voltar a fornecer
pães aos trabalhadores rurais e também aos funcionários das confecções de nosso
município, vereador Valmir Aparecido Cardoso. Indicação nº 13/2021 , a necessidade de
colocar placas com o nome das ruas no conjunto Habitacional Francisco Lozano Cortez
Junior, vereador Paulo Henrique da Silva. Indicação nº 14/2021, a necessidade de um
redutor de velocidade (lombada), na Avenida João Henrique Soares, próximo a
Confecções 3S, vereador Paulo Henrique da Silva. Indicação nº 15/2021, providências
no sentido de viabilizar o retorno urgentemente das obras do Estádio Hamud Cassim,
vereador Márcio José Alves da Encarnação. Indicação nº 16/2021, a necessidade de

manutenção na iluminação pública municipal, vereador Benedito Raimundo de Paula.
Indicação nº 17/2021, a necessidade de fazer uma nova comporta no lago municipal,
vereador Benedito Raimundo de Paula. Terminada a leitura do expediente o Presidente
informou aos Senhores vereadores que o Parecer do Tribunal de Contas referente ao
Processo de prestação de contas da Prefeitura Municipal do exercício de 2018, já se
encontra aqui na Câmara e já foi encaminhado para a comissão, informou também que
se encontra aqui na Câmara os seguintes Projetos: Projeto de Lei nº 07/2021, que
Institui o Programa para recuperação de créditos tiscais-REFIS, no município de
Sarutaiá, e dá outras providências e Projeto de Lei nº 08/2021, que Dispõe sobre a
Proibição de fogos de artifícios nas hipóteses que especifica, esses projetos serão
encaminhados para as comissões. Passando para ordem do dia, o Presidente colocou e
discussão o Requerimento nº 01/2021, do vereador Pablo Bruno Garrote Vieir ,

solicitando informações sobre a Padaria Municipal, fizeram uso da palavra s
vereadores Pablo Bruno Garrote Vieira, Diego Afonso Nunes Basso e Valmir
Aparecido Cardoso, em votação foi aprovado por unanimidade. Em discussão o

Requerimento de nº 02/2021, do vereador José Wilson Sampaio de Carvalho,
solicitando informações sobre a reforma da Praça Adolfo Ramos da Silva, fizeram uso
da palavra os vereadores José Wilson Sampaio de Carvalho, Benedito Raimundo de “k
Paula e Dijalma Dalla Bernardina, em votação foi aprovado por unanimidade. Em
discussão o Requerimento nº 03/2021, assinado por oito (08) vereadores, solicitando
informação sobre o índice inflacionário fizeram uso da palavra os vereadores Benedito
Raimundo de Paula, José Wilson Sampaio de Carvalho, Pablo Bruno Garrote Vieira e

Dijalma Dalla Bernardina , em votação foi aprovado por unanimidade. Em discussão
Moção de Pesar nº 01/2021, do vereador Valmir Aparecido Cardoso, a família do
Senhor Leôncio Vitor Pereira, fez uso da palavra o autor, em votação foi aprovada por
unanimidade. Em discussão a Moção de Pesar nº 02/2021, do vereador Valmir
Aparecido Cardoso, a família da Senhora Eliene Padilha de Castro, fizeram uso da
palavra os vereadores Valmir Aparecido Cardoso, Benedito Raimundo de Paula e Pablo
Bruno Garrote Vieira, em votação foi aprovada por unanimidade. Em discussão a
Moção de Pesar nº 03/2021, do vereador Valmir Aparecido Cardoso, a família da
Senhora Zenaide Matiazo Dolissio, fez uso da palavra os vereadores Valmir Aparecido
Cardoso, Benedito Raimundo de Paula, Dijalma Dalla Bernardina e Pablo Bruno
Garrote Vieira, em votação foi aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia o
Presidente deu início a Explicação Pessoal na qual inscreveram-se os seguintes vereadores



_ fazendo uso da mesma, Benedito Raimundo de Paula, Diego Afonso Nunes Basso, Valmir

Aparecido Cardoso e José Wilson Sampaio de Carvalho. Terminada a Explicação pessoal e
ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o Presidente agradeceu a presença de

ª 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.

ÃM/
Jessé Aparecido Lisboa

Presidente

Pablo Bru Garrote Vieira

onso Nunes Basso
2º secretário



Ata da Sessão Extraordinária

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um, as20horas, reuniu-se nessa Casa de Leis sob a presidência do Senhor Jessé AparecidoLisboa e secretariado pelos vereadores Pablo Bruno Garrote Vieira e Diego Afonso
Nunes Basso. 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 nº 07/2021, que lnstituí o Programa para recuperação de créditos fiscais-
REFIS, no município de Sarutaiá, e dá outras providências. Terminada a leitura do
expediente deu início a ordem do dia, em discussão o Projeto de Lei nº 07/2021, queInstitui o Programa para recuperação de créditos fiscais-REFIS, no município de Sarutaiá,
e dá outras providências, fizeram uso da palavra os vereadores Benedito Raimundo de
Paula, José Wilson Sampaio de Carvalho e Diego Afonso Nunes Basso, em votação foi
aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia e nada mais havendo a ser tratado oPresidente 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.

7 ( fz
Jessé Aparecido Lisboa

Presidente

PabloB oGarro Vieira
1 Secretário

Diego Afonso Nunes Basso
2º secretário
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Ata da Sessão Ordinária

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, as 18h00min,
devido ao Decreto Estadual nº 65.545 de 03 de março, reuniu—se nessa Casa de Leis sob a
presidência do Senhor Jessé Aparecido Lisboa e secretariado pelos vereadores Pablo Bruno
Garrote Vieira e Diego Afonso Nunes Basso. Feita a chamada constatou a ausência do vereador
Paulo Henrique da Silva. Havendo Quórum Regimental o Presidente declarou aberto os
trabalhos. Em votação as Atas das Sessões anteriores, foram aprovadas por unanimidade.
Passando para leitura do expediente. Projeto de Lei nº 08/2021, que Dispõe sobre a Proibição do
uso da Queima e do Porte de Fogos de Artifícios nas hipóteses que especifica. Projeto de
Decreto Legislativo nº 01/2021, que Dispõe sobre aprovação de contas, referente ao exercício
financeiro 2018. Indicação nº 18/2021, a necessidade de cascalhar as estradas rurais de nosso
município, vereadores Benedito Raimundo de Paula e Diego Afonso Nunes Basso. Indicação nº
19/2021, a possibilidade de reaproveitar os bancos e lajotas que foram retirados da Praça Adolfo
Ramos da Silva para colocar em outras praças do município, vereador Diego Afonso Nunes
Basso. Indicação nº 20/2021, a possibilidade de soltar alevinos no lago municipal, vereador
Diego Afonso Nunes Basso. Termina a leitura do expediente o Presidente informou aos
Senhores Vereadores que se encontrava na câmara o seguinte Projeto de Lei: 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, e que o mesmo seria encaminhado para a comissão.
Passando para ordem do dia. Em discussão o Projeto de Lei nº 08/2021, que Dispõe sobre a
Proibição do uso da Queima e do Porte de Fogos de Artifícios nas hipóteses que especifica,
fizeram uso da palavra os vereadores Dijalma Dalla Bernardina, José Wilson Sampaio de
Carvalho, Benedito Raimundo de Paula e Jessé Aparecido Lisboa, em votação foi aprovado por
unanimidade. Em discussão o Parecer da Comissão de Orçamento e Finança com seu respectivo
Projeto de Decreto Legislativo referente as contas municipais do exercício de 2018, fez uso da
palavra o vereador José Wilson Sampaio de Carvalho, passando para votação o Presidente
informou aos Senhores vereadores que a votação era nominal, e que consistia na expressa
manifestação de cada vereador em ordem de chamada, dizendo sim ou não ao Parecer, e assim
foi feito, sendo aprovado por unanimidade e acatado na íntegra o Parecer emitido pelo Tribunal
de Contas. Terminada a ordem do dia e ninguém querendo fazer uso da explicação pessoal, 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.
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Ata da Sessão Extraordinária

Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um, asl9horas, reuniu—se nessa Casa de Leis sob a presidência do Senhor Jessé AparecidoLisboa e secretariado pelos vereadores Pablo Bruno Garrote Vieira e Diego AfonsoNunes Basso. Feita a chamada constatou a ausência do vereador Paulo Henrique da Silva.Havendo Quórum Regimental o Presidente declarou aberto os trabalhos. Passando paraleitura do expediente: Projeto de Lei nº 09/2021, que Dispõe sobre a reestruturação doConselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção eDesenvolvimento 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 outrasprovidências. Terminada a leitura do expediente deu início a ordem do dia, em discussão
e votação o Projeto de Lei nº 09/2021, que Dispõe sobre a reestruturação do Conselho
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção eDesenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação —
CAOS-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 outrasprovidências, foi aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia e nada maishavendo a ser tratado o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada
essa Sessão Extraordinária que segue registrada e que para constar foi lavrada a presenteATA que lida e no conforme será assinada pelos membros da mesa.
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Ata da Sessão Extraordinária

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e
vinte um, as thoras, reuniu-se nessa Casa de Leis sob a presidência do Senhor Jessé
Aparecido Lisboa e secretariado pelos vereadores Pablo Bruno Garrote Vieira e Diego
Afonso Nunes Basso. Feita a chamada constatou a ausência do vereador Paulo Henrique
da Silva. Havendo Quórum Regimental o Presidente declarou aberto os trabalhos.
Passando para leitura do expediente: Projeto de Lei nº 10/2021, que Autoriza o Poder
Executivo a transferir recursos financeiros a Sociedade de Beneficência de Piraju, para
atendimento de pacientes acometidos pelo COVID-19 e dá outras providências. Terminada a
leitura do expediente deu início a ordem do dia, em discussão e votação o Projeto de Lei
nº 10/2021, que Autoriza o Poder Executivo a transferir recursos financeiros a Sociedade de
Beneficência de Piraju, para atendimento de pacientes acometidos pelo COVID-19 e dá outras
providências, 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 e que para constar foi lavrada a
presente ATA que lida e no conforme será assinada pelos membros da mesa.
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Ata da Sessão Ordinária

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, as 18h00min,
devido ao Decreto Estadual nº 65.545 de 03 de março, reuniu—se nessa Casa de Leis sob a
presidência do Senhor Jessé Aparecido Lisboa e secretariado pelos vereadores Pablo Bruno
Garrote Vieira e Diego Afonso Nunes Basso. Feita a chamada constatou a presença de todos.
Havendo Quórum Regimental o Presidente declarou aberto os trabalhos. Pedindo um minuto de
silêncio pelo falecimento do Senhor Sebastião Silva. Em seguida foi colocado em votação as
Atas das Sessões anteriores, e foram aprovadas por unanimidade. Passando para leitura do
expediente. Moção de Agradecimento nº 04/2021, do vereador Pablo Bruno Garrote Vieira a
todos os profissionais da saúde de nosso município, que estão envolvidos no enfrentamento do
Covid-19. Indicação nº 21/2021, 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, vereador Pablo Bruno Garrote Vieira. Indicação nº 22/2021, a
necessidade de um redutor de velocidade na Rua 7 de setembro, nas proximidades do número
521, vereador Pablo Bruno Garrote Vieira. Indicação nº 23/2021, a necessidade de reparos na
camada asfáltica em frente ao grupo do câncer, vereador Pablo Bruno Garrote Vieira. Indicação
nº 24/2021, a possibilidade de trocar as lâmpadas queimadas do trevo, vereador Pablo Bruno
Garrote Vieira. Indicação nº 25/2021, a possibilidade de colocar alambrado no campo do antigo
matadouro (Campinho do véio), vereador Valmir Aparecido Cardoso. Indicação nº 26/2021, a
possibilidade de colocar o nome do Antônio Dearo Cortez, mais conhecido como Castilho em
alguma rua ou prédio público, vereador Valmir Aparecido Cardoso. Terminada a leitura o
expediente deu início a ordem do dia. Em discussão a Moção de Agradecimento nº 04/2021, do
vereador Pablo Bruno Garrote Vieira a todos os profissionais da saúde de nosso município, que
estão envolvidos no enfrentamento do Covid-19, fez uso da palavra o autor, em votação foi
aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia e ninguém querendo fazer uso da
explicação pessoal, 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.
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Ata da Sessão Extraordinária

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um, as18:30horas, reuniu—se nessa Casa de Leis sob a presidência do Senhor Jessé AparecidoLisboa e secretariado pelos vereadores Pablo Bruno Garrote Vieira e Diego Afonso
Nunes Basso. 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 nº 11/2021, Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional
especial e dá outras providências. (R$ 40.000,00 para agricultura) outras providências.Terminada a leitura do expediente deu início a ordem do dia, em discussão e votação o
Projeto de Lei de nº 11/2021, foi aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia enada mais havendo a ser tratado o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada essa Sessão Extraordinária que segue registrada e que para constar foi lavrada
a presente ATA que lida e no conforme será assinada pelos membros da mesa.
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Sessão Ordinária

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, as 20h00 min,
reuniu-se nessa Casa de Leis sob a presidência do Senhor Jessé Aparecido Lisboa e secretariado
pelos vereadores Pablo Bruno Garrote Vieira e Diego Afonso Nunes Basso. Feita a chamada
constatou a presença de todos. Havendo Quórum Regimental o Presidente declarou aberto os
trabalhos. Em votação as Atas das Sessões anteriores, e foram aprovadas por unanimidade.
Passando para leitura do expediente. Indicação nº 27/2021, a possibilidade de se fazer um ponto
de ônibus próximo ao CRAS para os trabalhadores rurais e das confecções que necessitam de
conduções, vereador Valmir Aparecido Cardoso. Indicação nº 28/2021, a necessidade de roçar a
grama das calçadas do Conjunto Habitacional Francisco Lozano Cortez Junior, vereador Diego
Afonso Nunes Basso. Indicação nº 29/2021, a necessidade de mudar as placas que ficam na Rua
Catarina Milani Maluly, próximo ao Celeiro Agro Pet, vereador Diego Afonso Nunes Basso.
Indicação nº 30/2021, a possibilidade de criar um fundo especial para compra de cestas básicas
para famílias em que o trabalhador esteja acometido pela doença da Covid-l9, autônomo ou
diarista, vereador Pablo Bruno Garrote Vieira. Indicação nº 31/2021, a necessidade de colocar
lixeiras de coleta seletiva em frente às fábricas (confecções), vereador Pablo Bruno Garrote
Vieria. Indicação nº 32/2021, a possibilidade de mudar os postes de energia elétrica localizados
na Rua Santa Catarina em frente a Creche Municipal, vereador Márcio José Alves da
Encarnação. Terminada a leitura do expediente o Presidente informou aos Senhores vereadores
que encontrava na Câmara o seguinte Projeto: Projeto de Lei nº 12/2021, que Dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências, e que o
mesmo será encaminhado para as comissões. Não havendo nada para ordem do dia o Presidente
deu início a explicação pessoal, na qual inscreveram-se os seguintes vereadores fazendo uso da
mesma Diego Afonso Nunes Basso, Benedito Raimundo de Paula e Valmir Aparecido Cardoso.
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.
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Sessão Ordinária

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, as 20h00 min,
reuniu-se nessa Casa de Leis sob a presidência do Senhor Jessé Aparecido Lisboa e secretariado
pelos vereadores Pablo Bruno Garrote Vieira e Diego Afonso Nunes Basso. Feita a chamada
constatou a ausência do vereador Valmir Aparecido Cardoso. Havendo Quórum Regimental o
Presidente declarou aberto os trabalhos, pedindo um minuto de silêncio pelo falecimento do
Amigo Anselmo Souza e pelas quase quinhentas mil mortes no Brasil devido a Covid-l9. Em
seguida colocou em votação a Ata da Sessão anterior, e foi aprovada por unanimidade. Passando
para leitura do expediente. Projeto de Lei nº 12/2021, que Dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências. Indicação nº
33/2021, para que tome providências no sentido de colocar lajotas na entrada do cemitério
(primeiro portão na parte nova do cemitério), vereador Diego Afonso Nunes Basso. Indicação nº
34/2021, a necessidade de tomar providências no sentido de cortar ferros dos alicerces onde
seria construída a creche no conjunto habitacional Francesco DºElias, vereador Diego Afonso
Nunes Basso. Indicação nº 35/2021, a possibilidade de colocar o nome do Senhor José Delson
Soares Moreira, em alguma rua ou prédio público, vereador Pablo Bruno Garrote Vieira.
Terminada a leitura do expediente o Presidente informou aos senhores vereadores que se
encontravam na Câmara os seguintes projetos e que os mesmos seriam encaminhados para as
comissões, sendo eles: Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2021, que Dispõe sobre concessão
de Título de cidadão ao Sr. Flávio Augusto Ayres Amary. Projeto de Lei nº 13/2021, que Altera
e Acrescenta dispositivo a Lei Complementar nº 82, de 27 de novembro de 2015 que
“Disciplina o Estatuto e Plano de carreira dos Profissionais da Educação Básica do município. ”
Projeto de Lei nº 14/2021, que Dispõe sobre a instituição da Ouvidoria Municipal de Sarutaiá—

SP, e dá outras Providências” Projeto de Lei nº 15/2021, que “Dispõe sobre a revogação da Lei
nº 1304 de 26 de dezembro de 2019, e dá outras providências. ” Projeto de Lei nº 16/2021, que
“Dispõe sobre a revogação da Lei nº 1305 de 26 de dezembro de 2019, e dá outras providências.
”Projeto de Lei nº 17/2021, que “Dispõe sobre a revogação da Lei nº 1306 de 26 de dezembro
de 2019, e dá outras providências. ”Projeto de Lei nº 18/2021, que “Dispõe sobre a revogação
da Lei nº 1307 de 26 de dezembro de 2019, e dá outras providências. ” Passando para ordem do
dia o Presidente colocou em discussão e votação o Projeto de Lei nº 12/2021, que Dispõe sobre
as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências, 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, Jessé Aparecido Lisboa, Pablo
Bruno Garrote Vieira, José Wilson Sampaio de Carvalho, Paulo Henrique da Silva, Benedito
Raimundo de Paula e Diego Afonso Nunes Basso. 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.

JessªíparecidoLisboa
Presidente
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Ata da Sessão Extraordinária

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte um, as 19:30horas, reuniu-se
nessa Casa de Leis sob a presidência do Senhor Jessé Aparecido Lisboa e secretariado
pelos vereadores Pablo Bruno Garrote Vieira e Diego Afonso Nunes Basso. 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 nº
19/2021, que autoriza o Poder Executivo a transferir recursos financeiros a Sociedade
de Beneficência de Piraju, para atendimento de pacientes acometidos pelo COVID-l9 e
dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2021, que Dispõe sobre a
Concessão de Título de Cidadão Sarutaiense ao Senhor Flávio Augusto Ayres Amary,
Secretário de Estado de Habitação do Estado de São Paulo, de Autoria da Mesa
Diretora, sendo: Jessé Aparecido Lisboa- Presidente, Paulo Henrique da Silva- Vice-
Presidente, Pablo Bruno Garrote Vieira — lº Secretário e Diego Afonso Nunes Basso- 2º
Secretário. Terminada a leitura do expediente deu início a ordem do dia. Em discussão o
Projeto de Lei nº 19/2021, que autoriza o Poder Executivo a transferir recursos
financeiros a Sociedade de Beneficência de Piraju, para atendimento de pacientes
acometidos pelo COVID-19 e dá outras providências, fÍZ uso da palavra o vereador José
Wilson Sampaio de Carvalho, em votação foi aprovado por unanimidade. Em discussão
o Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2021, que Dispõe sobre a Concessão de Título de
Cidadão Sarutaiense, fez uso da palavra o vereador Jessé Aparecido Lisboa, em votação
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.
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Ata da Sessão Extraordinária

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte um, as 10:00horas,
reuniu-se nessa Casa de Leis sob a presidência do Senhor Jessé Aparecido Lisboa e
secretariado pelos vereadores Pablo Bruno Garrote Vieira e Diego Afonso Nunes Basso.
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 nº 13/2021, que Altera e Acrescenta dispositivo a Lei Complementar nº 82, de 27 de
novembro de 2015 que “Disciplina o Estatuto e Plano de carreira dos Profissionais da
Educação Básica do município. Projeto de Lei nº 14/2021, que Dispõe sobre a
instituição da Ouvidoria Municipal de Sarutaiá—SP, e dá outras Providências. Projeto de
Lei nº 15/2021, que “Dispõe sobre a revogação da Lei nº 1304 de 26 de dezembro de
2019, e dá outras providências. Projeto de Lei nº 16/2021, que “Dispõe sobre a
revogação da Lei nº 1305 de 26 de dezembro de 2019, e dá outras providências. Projeto
de Lei nº 17/2021, que “Dispõe sobre a revogação da Lei nº 1306 de 26 de dezembro de
2019, e dá outras providências. Projeto de Lei nº 18/2021, que “Dispõe sobre a
revogação da Lei nº 1307 de 26 de dezembro de 2019, e dá outras providências.
Terminada a leitura do Expediente deu início a ordem do dia. Em discussão o Projeto de
Lei nº 13/2021 , que Altera e Acrescenta dispositivo a Lei Complementar nº 82, de 27 de
novembro de 2015 que “Disciplina o Estatuto e Plano de carreira dos Profissionais da
Educação Básica do município, fez uso da palavra o vereador José Wilson Sampaio de
Carvalho, em votação foi aprovado por unanimidade. Em discussão e votação o
Projeto de Lei nº 14/2021, que Dispõe sobre a instituição da Ouvidoria Municipal de
Sarutaiá-SP, e dá outras Providências, foi aprovado por unanimidade. Em discussão o

jeto de Lei nº 15/2021, que “Dispõe sobre a revogação da Lei nº 1304 de 26 de
zembro de 2019, e dá outras providências, fizeram uso da palavra os vereadores

Diego Afonso Nunes Basso, José Wilson Sampaio de Carvalho, Benedito Raimundo de
Paula, Dijalma Dalla Bernardina e Pablo Bruno Garrote Vieira, em votação foi

&Laprovado por seis (6) votos a dois (2), sendo a favor do projeto os vereadores Diego
Afonso Nunes Basso, Dijalma Dalla Bernardina, Márcio José Alves da Encarnação,
Pablo Bruno Garrote Vieira, Paulo Henrique da Silva e Valmir Aparecido Cardoso e
contra o projeto os vereadores Benedito Raimundo de Paula e José Wilson Sampaio de
Carvalho. Em discussão o Projeto de Lei nº 16/2021, que “Dispõe sobre a revogação da
Lei nº 1305 de 26 de dezembro de 2019, e dá outras providências, fizeram uso da
palavra os vereadores José Wilson Sampaio de Carvalho, Benedito Raimundo de Paula

' e Diego Afonso Nunes Basso, todos dizendo que continuam com as mesmas opiniões,
até para as outras revogações por se tratarem do mesmo assunto, em votação foi
aprovado por seis (6) votos a dois (2), sendo a favor do projeto os vereadores Diego
Afonso Nunes Basso, Dijalma Dalla Bernardina, Márcio José Alves da Encarnação,
Pablo Bruno Garrote Vieira, Paulo Henrique da Silva e Valmir Aparecido Cardoso e
contra o projeto os vereadores Benedito Raimundo de Paula e José Wilson Sampaio de
Carvalho. Em discussão e votação o Projeto de Lei nº 17/2021, que “Dispõe sobre a



revogação da Lei nº 1306 de 26 de dezembro de 2019, e dá outras providências, foi
aprovado por seis (6) votos a dois (2), sendo a favor do projeto os vereadores Diego
Afonso Nunes Basso, Dijalma Dalla Bernardina, Márcio José Alves da Encarnação,
Pablo Bruno Garrote Vieira, Paulo Henrique da Silva e Valmir Aparecido Cardoso e
contra o projeto os vereadores Benedito Raimundo de Paula e José Wilson Sampaio de
Carvalho. Em discussão e votação o Projeto de Lei nº 18/2021, que “Dispõe sobre a
revogação da Lei nº 1307 de 26 de dezembro de 2019, e dá outras providências, foi
aprovado por seis (6) votos a dois (2), sendo a favor do projeto os vereadores Diego
Afonso Nunes Basso, Dijalma Dalla Bernardina, Márcio José Alves da Encarnação,
Pablo Bruno Garrote Vieira, Paulo Henrique da Silva e Valmir Aparecido Cardoso e
contra o projeto os vereadores Benedito Raimundo de Paula e José Wilson Sampaio de
Carvalho. 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.
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Sessão Ordinária

Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, as
20h00 min, reuniu-se nessa Casa de Leis sob a presidência do Senhor Jessé Aparecido
Lisboa e secretariado pelos vereadores Pablo Bruno Garrote Vieira e Diego Afonso
Nunes Basso. Feita a chamada constatou a presença de todos. Havendo Quórum
Regimental o Presidente declarou aberto os trabalhos. Em votação as Atas das Sessões
anteriores, e foram aprovadas por unanimidade. Passando para leitura do expediente.
Requerimento nº 05/2021, do vereador José Wilson Sampaio de Carvalho, solicitando
informação sobre a diária dos motoristas. Requerimento nº 06/2021 dos vereadores
Benedito Raimundo de Paula e Pablo Bruno Garrote Vieira, solicitando informações
sobre o Projeto Espaço Vida. Requerimento nº 07/2021 do vereador Benedito Raimundo
de Paula solicitando informação sobre as Placas com nomes de ruas do Conjunto
Habitacional Francisco Lozano Cortez Junior. Moção de Pesar nº 05/2021 do vereador
Pablo Bruno Garrote Vieira, a família do Senhor Miguel Camilo Vieira. Indicação nº
36/2021, a necessidade de consertar o asfalto das ruas 7 de setembro e Santa Catarina,
vereador Pablo Bruno Garrote Vieira. Indicação nº 37/2021, a possibilidade de colocar

uma placa na entrada do loteamento Antônio Aquaro com o nome do residencial,
vereador Pablo Bruno Garrote Vierira. Indicação nº 38/2021, a necessidade de o
caminhão da reciclagem passar no loteamento Antônio Aquaro no dia da coleta,

gv,vereador Pablo Bruno Garrote Vieira. Indicação nº 39/2021, a necessidade de aderir um
osistema de monitoramento no município, vereador Pablo Bruno Garrote Vieira.

ªbdicação nº 40/2021, a possibilidade de colocar um vigia no Cemitério Municipal,
vereador José Wilson Sampaio de Carvalho. Indicação nº 41/2021, a necessidade de

"(_ colocar um zelador no Estádio Municipal Hamud Cassim, vereador Jessé aparecido
Lisboa. Terminada a leitura do expediente o Presidente informou aos Senhores

q/
Vereadores que o Parecer do Tribunal de Contas referente ao processo de prestação de

contas da Prefeitura Municipal do exercício de 2019, já se encontrava na Câmara e que
seria encaminhado para a comissão. Informou também que se encontravam na Câmara

os seguintes Projetos de Leis: 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. Projeto de Lei nº 21/2021, que Dispõe sobre a revogação dos incisos II,
IV do artigo 4º, parágrafo lº do artigo 5º da Lei nº 1.288 de 28 de junho de 2019 e dá

nova redação aos incisos I do artigo 4º, artigo 5º, artigo 6º e inciso III do Artigo 8º e dá

outras providências. Projeto de Lei nº 22/2021, que Dispõe Sobre autorização para
abertura de crédito Adicional Suplementar edá outras providências. Projeto de Lei nº

23/2021, que Dispõe sobre autorização para abertura de crédito Adicional Suplementar
'

e dá outras providências, e que os mesmo seriam encaminhados para as comissões.
Passando para a ordem do dia. Em discussão o Requerimento de nº 05/2021, do
vereador José Wilson Sampaio de Carvalho, solicitando informação sobre a diária dos

motoristas, fizeram uso da palavra o autor e o vereador Pablo Bruno Garrote Vieira, em
votação foi aprovado por unanimidade. Em discussão o Requerimento nº 06/2021 dos

vereadores Benedito Raimundo de Paula e Pablo Bruno Garrote Vieira, solicitando



informações sobre o Projeto Espaço Vida, fizeram uso da palavra os vereadores Pablo"
Bruno Garrote Vieira, Benedito Raimundo de Paula e Diego Afonso Nunes Basso, emº
votação foi aprovado por unanimidade. Em discussão o Requerimento nº 07/2021 do
vereador Benedito Raimundo de Paula solicitando informação sobre as Placas com
nomes de ruas do Conjunto Habitacional Francisco Lozano Cortez Junior, fizeram uso
da palavra os vereadores Benedito Raimundo de Paula, José Wilson Sampaio de
Carvalho e Paulo Henrique da Silva, em votação foi aprovado por unanimidade. Em
discussão a Moção de Pesar nº 05/2021 do vereador Pablo Bruno Garrote Vieira, a
família do Senhor Miguel Camilo Vieira, fez uso da palavra o autor, 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, Jessé Aparecido
Lisboa, José Wilson Sampaio de Carvalho e Benedito Raimundo de Paula. 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.

2, 14 zª
Jessé Aparecido Lisboa

Presidente

Pablo B o Garrote Vieira
lº Secretário

Diego Afonso Nunes Basso
2º secretário



Ata da Sessão Extraordinária

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um, as 19:30horas,

reuniu-se nessa Casa de Leis sob a presidência do Senhor Jessé Aparecido Lisboa e

secretariado pelos vereadores Pablo Bruno Garrote Vieira e Diego Afonso Nunes Basso.
Feita a chamada constatou a presença de todos. Havendo Quórum Regimental o

Presidente declarou aberto os trabalhos. Passando para leitura do expediente: Projeto de
Lei nº 21/2021, que Dispõe sobre a revogação dos incisos 11, IV do artigo 4º, parágrafo
lº do artigo Sº da Lei nº 1.288 de 28 de junho de 2019 e dá nova redação aos incisos I
do artigo 4º, artigo Sº, artigo 6º e inciso III do Artigo 8º e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 22/2021, que Dispõe Sobre autorização para abertura de crédito
Adicional Suplementar e dá outras providências. (Infraestrutura Urbana- Guias, Sarjetas
e Galerias no Bairro Antônio Aquaro). Projeto de Lei nº 23/2021, que Dispõe sobre

autorização para abertura de crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.
(Reforma e Revitalização da Praça Adolfo Ramos da Silva). Terminada a leitura do

expediente deu início a ordem doa dia, em discussão e votação o Projeto de Lei nº
21/2021, que Dispõe sobre a revogação dos incisos II, IV do artigo 4º, parágrafo lº do
artigo Sº da Lei nº 1.288 de 28 de junho de 2019 e dá nova redação aos incisos I do

artigo 4º, artigo 5º, artigo 6º e inciso III do Artigo 8º e dá outras providências, foi

aprovado por unanimidade. Em discussão e votação o Projeto de Lei nº 22/2021, que
Dispõe Sobre autorização para abertura de crédito Adicional Suplementar e dá outras
providências. (Infraestrutura Urbana- Guias, Sarjetas e Galerias no Bairro Antônio

Aquaro), foi aprovado por unanimidade. Em discussão Projeto de Lei nº 23/2021, que
Dispõe sobre autorização para abertura de crédito Adicional Suplementar e dá outras
providências. (Reforma e Revitalização da Praça Adolfo Ramos da Silva), fizeram uso
da palavra os vereadores Benedito Raimundo de Paula, José Wilson Sampaio de

Carvalho e Diego Afonso Nunes Basso, em votação 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.

77 tº»
Jessé Aparecido Lisboa

Presidente

Pablo Bruno arrote Vieira
lº S 'cretário

Dielgoàsso
2º secretário



Ata da Sessão Extraordinária

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um, as
19:00horas, reuniu-se nessa Casa de Leis sob a presidência do Senhor Jessé Aparecido
Lisboa e secretariado pelos vereadores Pablo Bruno Garrote Vieira e Diego Afonso
Nunes Basso. Feita a chamada constatou a presença de todos. Havendo Quórum
Regimental o Presidente declarou aberto os trabalhos. Esclarecendo aos Senhores
vereadores que esta Sessão estava reservada para o julgamento do Parecer da Comissão
de Orçamento e Finanças acerca do Parecer Prévio do Tribunal de Contas nas contas da
Prefeitura Municipal do Exercício de 2019, conforme estabelece o Art. 187 e seguintes
do Regimento Interno. Dando início a ordem do dia o Presidente pediu para que o
Primeiro Secretário Pablo Bruno Garrote Vieira fizesse a leitura do Parecer da
Comissão de Orçamento e Finança e do respectivo Projeto de Decreto Legislativo,
terminada a leitura o Presidente colocou em discussão o Parecer da Comissão de

Orçamento e Finança com o seu respectivo Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2021,
que Dispõe sobre aprovação de contas, fizeram uso da palavra os vereadores José
Wilson Sampaio de Carvalho, Benedito Raimundo de Paula e Pablo Bruno Garrote
Vieira. Passando para votação o Presidente informou aos senhores vereadores que de
acordo com o Regimento Interno a votação seria nominal, e que consistia na expressa
manifestação de cada vereador em ordem de chamada, dizendo sim ou não ao parecer.
Então assim foi feito e obteve votação unanime, ficando acatado na íntegra o Parecer
emitido pelo Tribunal de Contas. 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.

&na
Jessé Aparecido“Lisboa

Presidente

Pablo Bru o Garrote Vieira

DiegUAfõ'ríszunes Basso
2º secretário



Ata da Sessão Ordinária

Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, as 20h00 min,
reuniu-se nessa Casa de Leis sob a presidência do Senhor Jessé Aparecido Lisboa e
secretariado pelos vereadores Pablo Bruno Garrote Vieira e Diego Afonso Nunes Basso.
Feita a chamada constatou a ausência do vereador Dijalma Dalla Bernardina. Havendo
Quórum Regimental o Presidente declarou aberto os trabalhos. Em votação as Atas das
Sessões anteriores, e foram aprovadas por unanimidade. Passando para leitura do
expediente. 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, a necessidade de trocar as lâmpadas queimadas da Praça Aníbal
Padilha Coca, localizada na Rua João Silva, vereador Diego Afonso Nunes Basso.
Indicação nº 43/2021, 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, vereador Pablo Bruno Garrote Vieira. Terminada a leitura do
expediente o Presidente informou aos Senhores que se encontra na Câmara o 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, de
autoria do vereador Valmir Aparecido Cardoso, e o mesmo será encaminhado para a
comissão. Passando para ordem do dia, em discussão e votação o 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, foi aprovado por unanimidade.
Encerrada a ordem do dia deu início a explicação pessoal, na qual inscreveu o seguinte
vereador fazendo uso da mesma, 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.

la ªl h,.
Jessé Aparecido Lisboa

Presidente

Diego Afo_ngg._Nunes : .ssoNW 2º secretário
&



Ata da Sessão Ordinária

Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, as 20h00 min,
reuniu-se nessa Casa de Leis sob a presidência do Senhor Jesse' Aparecido Lisboa e
secretariado pelos vereadores Pablo Bruno Garrote Vieira e Diego Afonso Nunes Basso.
Feita a chamada constatou a presença de todos. Havendo Quórum Regimental o
Presidente declarou aberto os trabalhos. Em votação a Atas da Sessão anterior, foi
aprovada por unanimidade. Passando para leitura do expediente. Projeto de Lei nº
24/2021, que Dispõe sobre agendamento telefônico de consultas médicas para os
pacientes idosos, gestantes e os portadores de deficiência e dá outras providências, de
autoria do vereador Valmir Aparecido Cardoso. Moção de Congratulação nº 06/2021,
do vereador Valmir Aparecido Cardoso a ex Secretária da Educação a Senhora Elenilda
Barrado pelos serviços prestados em nosso município. Moção de Congratulação nº
07/2021, de autoria do vereador Valmir Aparecido Cardoso, a nova Secretária da
Educação a Senhora Keli Fernanda da Silva Miron Machado. Moção de Aplausos nº
08/2021, de autoria do vereador Valmir Aparecido Cardoso, a todos os professores
desta municipalidade pela comemoração do dia dos professores. Indicação nº 44/2021,
a possibilidade de melhor aproveitamento do espaço destinado ao Centro de
Convivência do Idoso, vereador Valmir Aparecido Cardoso. Indicação nº 45/2021, a
possibilidade de revisão no programa de limpeza urbana e rural do nosso município,
ve eador Valmir Aparecido Cardoso. Indicação nº 46/2021, a possibilidade de revisão
,?plano de cargos e salários do funcionalismo público municipal, vereador Valmir
Q parecido Cardoso. Indicação nº 47/2021, a possibilidade de criar um grupo de
reabilitação para vítimas da Covid-19, vereador Valmir Aparecido Cardoso. Indicação
nº 48/2021, a possibilidade de colocar um redutor de velocidade (lombada) na Rua
Nossa Senhora Aparecida, próximo ao número 328, vereador Pablo Bruno Vieira
G rrote. Indicação nº 49/2021, a possibilidade de colocar uma placa sinalizando rua sem
aida na Rua Nossa Senhora Aparecida, vereador Pablo Bruno Garrote Vieira.
Terminada a Leitura do Expediente o Presidente informou aos Senhores Vereadores que
se encontravam aqui na Câmara os seguintes projeto de leis: Projeto de Lei nº 25/2021,

» que Orça a Receita e fixa a despesa do município de Sarutaiá para o exercício financeiro
de 2022. Projeto de Lei nº 26/2021, 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 Vidaà. 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, de autoria do vereador Pablo Bruno Garrote Vieira. Projeto de Decreto
Legislativo nº 04/2021, que Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão. (Ao Sr.
Vice-Governador Rodrigo Garcia)., e que esses projetos serão encaminhados para os
comissões. Passando para ordem do dia. Em discussão o Projeto de Lei nº 24/2021, que
Dispõe sobre agendamento telefônico de consultas médicas para os pacientes idosos,



gestantes e os portadores de deficiência e dá outras providências, fizeram uso da palavra
o autor e os vereadores José Wilson Sampaio de Carvalho e Dijalma Dalla Bernardina,
em votação foi aprovado por unanimidade. Em discussão a Moção de Congratulação nº
06/2021, do vereador Valmir Aparecido Cardoso a ex Secretária da Educação a Senhora
Elenilda Barrado pelos serviços prestados em nosso município, fez uso da palavra o
autor, em votação foi aprovada por unanimidade. Em discussão a Moção de
Congratulação nº 07/2021, de autoria do vereador Valmir Aparecido Cardoso, a nova
Secretária da Educação a Senhora Keli Fernanda da Silva Miron Machado, fizeram uso
da palavra os vereadores Valmir Aparecido Cardoso, José Wilson Sampaio de Carvalho,
Benedito Raimundo de Paula, Pablo Bruno Garrote Vieira, Diego Afonso Nunes Basso,
Dijalma Dalla Bernardina e Paulo Henrique da Silva, em votação foi aprovada por
unanimidade. Em discussão a Moção de Aplausos nº 08/2021, de autoria do vereador
Valmir Aparecido Cardoso, a todos os professores desta municipalidade, pela
comemoração do dia dos professores, fez uso da palavra os vereadores Valmir
Aparecido Cardoso, Pablo Bruno Garrote Vieira e José Wilson Sampaio de Carvalho,
em votação foi aprovada por unanimidade. Encerrada a ordem do dia e ninguém
querendo fazer uso da explicação pessoal, 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.

2h '»

Jessé Aparecido Lisboa
Presidente

Pablo Brun ote Vieira
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lego Afonso Nunes Basso
2º secretário



Ata da Sessão Extraordinária

Aos Vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte um, as
19:00horas, reuniu—se nessa Casa de Leis sob a presidência do Senhor Jessé Aparecido
Lisboa e secretariado pelos vereadores Pablo Bruno Garrote Vieira e Diego Afonso
Nunes Basso. Feita a chamada constatou a presença de todos. Havendo Quórum
Regimental o Presidente declarou aberto os trabalhos. Passando para leitura do
expediente: Projeto de Lei nº 26/2021, que Dispõe sobre Autorização para Abertura de
Crédito Adicional Especial e dá outras providências. (Pavimentação em lajota sextavada
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 Vice-Governador
Rodrigo Garcia). Terminada a leitura do expediente, deu início a ordem do dia. Em
discussão o Projeto de Lei nº 26/2021, que Dispõe sobre Autorização para Abertura de
Crédito Adicional Especial e dá outras providências. (Pavimentação em laj ota sextavada
e drenagem de águas pluviais), pediu a palavra o vereador José Wilson para deixar seu
pesar a família do Eduardo Garrote pelo seu falecimento, voltando para discussão do
projeto fizeram uso da palavra os vereadores Benedito Raimundo de Paula e Diego
Afonso Nunes Basso, em discussão foi aprovado por 07(sete) a 01(um), sendo contra o
vereador Benedito Raimundo de Paula. Em discussão o 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), fizeram uso da palavra os
vereadores Benedito Raimundo de Paula, Pablo Bruno Garrote Vieira e Diego Afonso
Nunes Basso, em votação foi aprovado por unanimidade. Em discussão o Projeto de
Decreto Legislativo nº 04/2021, que Dispõe sobre a Concessão de Título de Cidadão,
fizeram uso da palavra os vereadores Paulo Henrique da Silva, Benedito Raimundo de
Paula, Diego Afonso Nunes Basso e Pablo Bruno Garrote Vieira, em votação 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.
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lº Secretário
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Ata da Sessão Extraordinária

Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um, as

llhz30min, reuniu-se nessa Casa de Leis sob a presidência do Senhor Jessé Aparecido
Lisboa e secretariado pelos vereadores Pablo Bruno Garrote Vieira e Diego Afonso

Nunes Basso. Feita a chamada constatou a ausência do vereador Dijalma Dalla

Bernardina. Havendo Quórum Regimental o Presidente declarou aberto os trabalhos.
Passando para leitura do expediente: Projeto de Lei nº 29/2021, que Dispõe sobre

Autorização para Abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências.
(Projeto Férias Ativa). Terminada a leitura do expediente, deu início a ordem do dia.

Em discussão o Projeto de Lei nº 29/2021, que Dispõe sobre Autorização para Abertura
de Crédito Adicional Especial e dá outras providências, fizeram uso da palavra os

vereadores José Wilson Sampaio de Carvalho, Diego Afonso Nunes Basso, Benedito
Raimundo de Paula, Pablo Bruno Garrote Vieira, Valmir Aparecido Cardoso e Paulo

Henrique da Silva, em votação 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.
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Presidente
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Ata da Sessão Ordinária

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, as
20h00 min, reuniu-se nessa Casa de Leis sob a presidência do Senhor Jessé Aparecido
Lisboa e secretariado pelos vereadores Pablo Bruno Garrote Vieira e Diego Afonso
Nunes Basso. Feita a chamada constatou a presença de todos. Havendo Quórum
Regimental o Presidente declarou aberto os trabalhos. Em votação as Atas das Sessões
anteriores, foram aprovadas por unanimidade. Passando para leitura do expediente.
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 & sexualização de
crianças e adolescentes e dá providências correlatas. Indicação nº 50/2021, a
possibilidade de trocar o forro e piso da EMEI Margarida Alher de Goes, vereador
Benedito Raimundo de Paula. Indicação nº 51/2021, a necessidade de recapear a
camada asfáltica da Rua Maximino Pereira Sobrinho, vereador Paulo Henrique da Silva.
Indicação nº 52/2021, a possibilidade de melhorias na Praça Fabiana Avanço Silva,
como limpeza, iluminação, pintura e etc..., vereador Paulo Henrique da Silva. Indicação
nº 53/2021, a necessidade de um redutor de velocidade (lombada) na Rua Carlos Rosa
Ladeira, vereador Paulo Henrique da Silva. Indicação nº 54, a necessidade de melhorias
no lajotamento da Rua ecológica do conjunto Habitacional Mansueto Freschi, rua essa
paralela a Secretaria Municipal da Educação, vereador Paulo Henrique da Silva.
Terminada a Leitura do Expediente o Presidente informou aos Senhores Vereadores que
se encontravam aqui na Câmara os seguintes Projeto de leis: Projeto de Lei nº
30/2021,que Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social- SUAS no Município
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), e que esses projetos serão encaminhados para as comissões. Passando para
ordem do dia. Em discussão o 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,
fizeram uso da palavra os vereadores Pablo Bruno Garrote Vieira e José Wilson
Sampaio de Carvalho, em votação foi aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem
do dia e ninguém querendo fazer uso da explicação pessoal, 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.
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Jessé Aparecido Lisboa

Presidente

Pablo Bruno arrote Vieira
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Ata da Sessão Extraordinária

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um,
as 19h30min, reuniu-se nessa Casa de Leis sob a presidência do Senhor Jessé Aparecido
Lisboa e secretariado pelos vereadores Pablo Bruno Garrote Vieira e Diego Afonso
Nunes Basso. Feita a chamada constatou a presença de todos. Havendo Quórum
Regimental o Presidente declarou aberto os trabalhos. Passando para leitura do
expediente: Projeto de Lei nº 25/2021, que Dispõe Orça & Receita e Fixa a Despesa do
Orçamento do Município de Sarutaiá para o exercício de 2022. Projeto de Lei nº
30/2021, que dispõe sobre o Sistema único de Assistência Social-SUAS no município
de Sarutaiá e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2021, que
Dispõe sobre & Concessão de Título de cidadão ao Senhor Gilnei Gonçalves de Castro,
de autoria do vereador Benedito Raimundo de Paula. Terminada a leitura do
expediente, deu início a ordem do dia. Em discussão o Projeto de Lei nº 25/2021, que
Dispõe Orça a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Municipio de Sarutaiá para o
exercício de 2022, fez uso da palavra o vereador José Wilson Sampaio de Carvalho, em
votação foi aprovado por unanimidade. Em discussão e votação o Projeto de Lei nº
30/2021, que dispõe sobre o Sistema único de Assistência Social-SUAS no município
de Sarutaiá e dá outras providências, foi aprovado por unanimidade. Em discussão o
Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2021, que Dispõe sobre a Concessão de Título de
cidadão ao Senhor Gilnei Gonçalves de Castro, fizeram uso da palavra os vereadores
Benedito Raimundo de Paula, Diego Afonso Nunes Basso e Pablo Bruno Garrote
Vieira, em votação 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.
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Jessé Aparecido Lisboa
Presidente


