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ATA DA DECIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DE 2019
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUi
Biênio da décima sétima legislatura, aos quatro dias do mês de setembro de
2019, as dezenove horas e trinta minutos, no Plenário Alexandre Chauar,
reuniu-se a Camara Municipal de Sarapui, em sua sede na Rua António
Benedito de Almeida, n° 22, sob a Presidência do Sr. Laércio Lance
Rodrigues e com a presença dos seguintes vereadores que assinaram o livro
próprio: Cristiano Xavier Rodrigues, Diogo António Peganha Antunes, José
Cristiano Silva, Laércio Holtz Rachid, Maria José Vieira dos Santos, Lucas da
Silva Antunes, Rafael Floriano Carvalho e Terezinha de Jesus Silva. Havendo
número regimental, o Sr. Presidente sob a proteção de Deus declarou
abertos os trabalhos da sessão. Em atenção ao que dispõe o artigo 183,
inciso III do Regimento Interno, o Sr. Presidente convocou o nobre vereador
Lucas da Silva Antunes para leitura do trecho bíblico. 0 Sr. Presidente
solicitou aos secretários, que realizassem a leitura dos trabalhos que
integraram o expediente: Leitura do oficio da Diretoria de Educação
convidando para o hasteamento da bandeira no dia 07 de setembro, oficio n°
163/19 da Prefeitura Municipal em resposta ao requerimento n° 62/19,
oficio n° 162/19 da Prefeitura Municipal em resposta ao requerimento n°
64/19, oficio n° 160/19 da Prefeitura Municipal em resposta ao
requerimento n° 60/19, oficio n° 161/19 da Prefeitura Municipal em
resposta ao requerimento n° 59/19 e oficio n° 159/19 da Prefeitura
Municipal em resposta ao requerimento n° 63/19. Na sequência passou-se
para a leitura das indicações n° 233 e 239/19 do vereador Rafael Floriano
Carvalho, leitura da indicação n° 234/2019 do vereador Lucas da Silva
Antunes, leitura das indicações n° 235, 236, 237/19 do vereador José
Cristiano Silva, sendo que todas as indicações foram deferidas. Em
sequência foi feita a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores,
leitura do requerimento n° 70/19 do vereador Rafael Floriano Carvalho, e
leitura do requerimento n° 71/19 - Lucas da Silva Antunes colocados em
discussão e votação foram aprovados por unanimidade. Em seguida passou
para a leitura do Projeto de Lei n° 24/2019, de autoria do Poder Executivo, que
"Dispõe sobre alteração da LOA, Lei Orçamentária anual para o exercício

de 2019, autorizando a abertura de crédito adicional especial decorrente
da proposta 36000.2674142/01-900, cadastrada junto ao Ministério da
Saúde", sendo despachado para as comissões permanentes. De acordo com
o que reza o art. 287, I e "e" o Presidente incluiu para leitura os projetos
abaixo: Projeto de Lei n° 25/2019, de autoria do Poder Executivo, que "Dispõe
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sobre a obrigatoriedade da apresentação de comprovante de origem
legal de produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira a
serem utilizados na construção civil no município de Sarapui", sendo
despachado para as comissões permanentes. Projeto de Lei n° 26/2019, de
autoria do Poder Executivo, que "Institui o programa municipal de
pagamento por serviços ambientais, autoriza a prefeitura a
estabelecer convênios e executar pagamento aos provedores de
serviços ambientais e clef outras providencias", sendo despachado para
as comissões permanentes. Projeto de Lei n° 27/2019, de autoria do Poder
Executivo, que "Dispõe sobre a aprovação do plano municipal integrado
de saneamento básico de Sarapui", sendo despachado para as comissões
permanentes. Projeto de Lei n° 28/2019, de autoria do Poder Executivo, que
"Dispõe sobre a aprovação do piano diretor municipal de
macrodrenagem rural de Sarapui", sendo despachado para as comissões
permanentes. Projeto de Lei n° 29/2019, de autoria do Poder Executivo, que
"Institui o programa municipal de educação ambiental e da outras
providencias", sendo despachado para as comissões permanentes. Projeto
de Lei n° 30/2019, de autoria do Poder Executivo, que "Autoriza o
remanejamento, transposição e transferência de dotações
orçamentárias e dá outras providencias.", sendo despachado para as
comissões permanentes. Na sequência o Sr. Presidente passou a palavra aos
Presidentes das Comissões Permanentes e não houve manifestação. Em
continuidade passou a palavra aos vereadores inscritos no livro próprio e
não houve manifestação de vereador. Em continuidade, o Sr. Presidente
passou para a ORDEM DO DIA, ocasião em que foi feita a leitura, apreciação
e votação da Ata da 14a sessão ordinária de 2019, realizada no dia 21 de
agosto de 2019, sendo aprovada por unanimidade. Apreciação e Votação do
Projeto de Lei n° 22/2019, de autoria do Poder Executivo, que "Dispõe
.sobre alteração da LOA - 2019, autorizando a abertura de crédito
Jj}adicional especial decorrente da proposta 97530.53600/1180-03,
cadastrada junto ao Fundo Nacional de Saúde", sendo aprovado por
unanimidade. Apreciação e Votação do Veto Integral ao Projeto de Lei n°
16/2019, Autógrafo n° 14/2019, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de
gravar em audio e video, todas as sessões para processo de licitação
pública realizadas pelos Poderes Legislativo e Executivo do Município,
na forma que especifica e del outras providências", sendo rejeitado por
unanimidade. Apreciação e Votação do Veto Parcial ao Projeto de Lei n°
15 / 2019 , Autógrafo n° 17 / 2019, que "Dispõe sobre as diretrizes
orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e dez outras
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providências", sendo rejeitado pelos vereadores: Laércio Holtz Rachid,
Maria José Vieira dos Santos, Lucas da Silva Antunes, Cristiano Xavier
Rodrigues, Diogo Antônio Peçanha Antunes, Terezinha de Jesus Silva e
Rafael Floriano Carvalho e aprovado pelo vereador José Cristiano Silva,
desta forma a matéria ficou rejeitada pela maioria. Apreciação e Votação do
Projeto de Lei n° 23/2019, de autoria do vereador Rafael Floriano Carvalho,
que "Dispõe denominação de próprio municipal e chi outras
providências", sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, passou-se
a parte destinada à explicação pessoal, quando houve a inscrição no livro
próprio os vereadores: Lucas da Silva Antunes, José Cristiano Silva e Rafael
Floriano Carvalho, que abordaram assuntos diversos. Não havendo mais
nenhum vereador inscrito e sendo que todos os assuntos abordados nesta
sessão foram gravados, sem mais nada a abordar, o Sr. Presidente declarou
encerrada a presente sessão da qu foi lavrada a presente Ata, que depois
de lida e considerada confo e, ser ssi •ig e :,por le m, pelo Presidente e os
° secretária, lavrei e
demais vereadores. Eu
conferi a presente Ata.
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