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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DE 2019
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPIA
Biénio da décima sétima legislatura, aos dois dias do mês de outubro de
2019, as dezenove horas e trinta minutos, no Plenário Alexandre Chauar,
reuniu-se a Câmara Municipal de Sarapui, em sua sede na Rua Antônio
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 Antônio Peçanha 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
Rafael Floriano Carvalho para leitura do preâmbulo. 0 Sr. Presidente
solicitou aos secretários, que realizassem a leitura dos trabalhos que
integraram o expediente: Não houve leitura de ofícios e nem de
correspondências recebidas. Na sequência passou-se para a leitura da
indicação n° 247/19 - Diogo Antônio Peçanha Antunes, leitura das
indicações n° 248, 249, 250 e 251/19 - Rafael Floriano Carvalho, leitura das
indicações n° 252 e 253/2019 - Laércio Holtz Rachid, leitura das indicações
n° 254 e 255/19 - José Cristiano Silva e leitura da indicação n° 256/19 José Cristiano Silva e Diogo Antônio Peçanha Antunes, sendo que todas as
indicações foram deferidas. Em sequência foi feita a leitura dos
requerimentos dos senhores vereadores, leitura dos requerimentos n° 80, 81
e 82/19 - Lucas da Silva Antunes, leitura do requerimento n° 83/19 Laércio Lance Rodrigues, também foram apresentados requerimentos fora da
pauta: requerimento n° 84/19 - Lucas da Silva Antunes, requerimentos n° 85
e 86/19 - Rafael Floriano Carvalho, colocados em discussão e votação, sendo
aprovados por unanimidade. Em seguida passou para a leitura do Projeto de
Lei n° 32/2019, de autoria do Poder Executivo, que "Dispõe sobre o
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orçamento do município de Sarapui para o exercício financeiro de 2020 LOA 2020", sendo despachado para as comissões permanentes. Leitura do
Projeto de Lei n° 32 / 2 019, de autoria do Poder Executivo, que Projeto de Lei n°
33/2019, de autoria do Poder Legislativo, que "Dispõe sobre denominação de
próprio e dá outras providencias", sendo despachado para as comissões
permanentes. Também foi incluído para leitura o Projeto de Lei n° 34/2019,
de autoria do Poder Legislativo, que "Dispõe sobre denominação de próprio e
dá outras providências",

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
houve a manifestação dos vereadores Laércio Holtz Rachid e Rafael Floriano
Carvalho, que abordaram sobre assuntos diversos. Em continuidade, o Sr.
Presidente passou para a ORDEM DO DIA, ocasião em que foi feita a leitura,
apreciação e votação da Ata da 16 Sessão Ordinária de 2019, realizada no
dia 18 de setembro de 2019, sendo aprovada por unanimidade. Apreciação e
votação do 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 aprovado por unanimidade.
Apreciação e votação do Projeto de Lei n° 28/2019, de autoria do Poder
Executivo, que "Dispõe sobre a aprovação do Plano Diretor Municipal de
Macrodrenagem rural de Sarapui", sendo aprovado por unanimidade.
Apreciação e votação do Projeto de Lei n° 31/19 de autoria do Poder
Executivo, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação de
comprovante de origem e subprodutos de origem nativa da flora
brasileira a serem utilizadas na construção civil no município de
Sarapui", sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, passou-se a
parte destinada 5. explicação pessoal, quando houve a inscrição no livro
próprio os vereadores: Laércio Holtz Rachid, Lucas da Silva Antunes e Rafael
Floriano Carvalho, que abordaram assuntos diversos. Não havendo mais
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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 qual foi lavrada a presente Ata, que depois
de lida e considerada conforme, se a ass
demais vereadores.Eu

r mim, peloPresidente e os
1° secretária, lavrei e

conferi a presente Ata.
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