
 ATA Nº 2.063/2019 
 

Ata da Sessão Ordinária realizada aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e 

dezenove. Presidente: Ciro Bispo da Cruz; Vice-Presidente: Luiz Carlos Porto Martins; 

Primeira Secretária: Ivani Aparecida de Souza Pereira; Segundo Secretário: Genivaldo 

Ferreira da Silva. Com a presença de nove Edis a saber: Alex Lopes Gonzales, Ciro Bispo da 

Cruz, Genivaldo Cupertino Bispo, Genivaldo Ferreira da Silva, Ivani Aparecida de Souza 

Pereira, Luiz Carlos Porto Martins, Luiz Nonato da Silva, Paulo Roberto Oliveira Garcia e 

Samoel Machado Cabrera. O Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão às vinte 

horas e quinze, obedecendo aos seguintes mandamentos, solicitou ao Segundo Secretário que 

fizesse a chamada nominal dos Senhores Vereadores. Em seguida passou-se ao Expediente 

sem votação, procedendo as seguintes leituras: a) Ata nº 2.062/2019, da sessão anterior, a 

qual foi aprovada regimentalmente; b) Ofício nº 386/2019; c) Ofício nº 387/2019; d) Ofício 

nº 388/2019, todos de autoria do Executivo Municipal em respostas a Indicações de 

Vereadores. Havendo a Vereadora Ivani Aparecida de Souza Pereira inscrita a mesma fez o 

uso da palavra por cinco minutos no Pequeno Expediente. Logo após passou-se ao 

Expediente Com Votação, procedendo-se a seguinte leitura: a) Projeto de Lei nº 20/2019, 

de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre: Estabelece as Diretrizes a serem 

observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município para o exercício de 2020 e dá 

outras providências; b) Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, favorável 

as Contas do Executivo Municipal referente ao exercício de 2016, TC – 004210/989/16. As 

referidas proposituras foram aceitas pela Casa para assunto em deliberação por unanimidade 

de votos. Ato Contínuo, passou-se ao Expediente da Ordem do Dia, procedendo-se a leitura 

do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável a aprovação das Contas do 

Executivo Municipal, referente ao exercício de 2016, o mesmo foi aprovado por unanimidade 

de votos em discussão e votação única. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, o 

Senhor Presidente declarou encerrada mais uma Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Narandiba, as vinte e uma horas e trinta minutos, convidando todos os presentes na galeria 

para a Sessão Ordinária que será realizada no dia cinco de novembro de dois mil e dezenove, 

às vinte horas. Eu, Primeira Secretária determinei que fosse lavrada a presente Ata, a qual 

após lida e aprovada vai por mim, pelo Segundo Secretário e pelo Senhor Presidente assinada. 
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