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Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

VER. LUCIMAR APARECIDO DO AMARAL  
Presidente da Câmara Municipal de Canas/SP 

 
 
 

      Ordem do Dia 

    64ª Sessão Ordinária - 6ª Legislatura 

Realização:    16/06/2020                  Terça-feira                     18:00 Horas   

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 

NÃO HÁ PROJETOS PARA A PAUTA DA PRESENTE SESSÃO. 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 
 

Segue anexo as Atas de Sessões anteriores que ainda não foram apreciadas pelo Plenário. 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

PAUTA DA ORDEM DO DIA 

 

Canas, 10 de junho de 2020. 

 

Ao Senhor Vereador;   

ARQUIVO        
______________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________ 

ATA DA 54ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA SEXTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANAS, 
REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2020, TERÇA-FEIRA AS 16:00 HORAS.   
 
Aos vinte e quatro dias do mês de abril, de dois mil e vinte, sexta-feira, ás dezesseis horas, reuniram-se os 
VEREADORES, na sala de Sessões da Câmara Municipal de Canas, situada na Rua Nossa Senhora Auxiliadora n.º 
500, nesta cidade de Canas, Estado de São Paulo, sob a Presidência do Nobre Edil, LUCIMAR APARECIDO DO 
AMARAL, o qual no exercício das atribuições e prerrogativas que lhe são conferidas pelos artigos dezoito, cento e 
oito e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Canas, após constatar a existência de quórum, com a 
presença dos Vereadores:DAVI SÁVIO DE OLIVEIRA,RICELLY AUGUSTO ISALINO, MAURO JOSÉ LOPES DA 
SILVA, ERNANI JOSÉ DA SILVA, JOSÉ CARLOS RODRIGUES DO PRADO,LAERTE ZANIN, SÉRGIO RODRIGO 
TOBIAS, e VALMIR APARECIDO LAFAIETE, de conformidade com os artigos noventa e quatro, noventa e oito e 
seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Canas, o Presidente solicitou ao Primeiro Secretarioque 
procedesse a chamada dos Senhores Vereadores para a assinatura do Livro de presença. Em seguida após convidar 
os Vereadores a tomarem seus lugares no Plenário e invocando a Proteção de Deus declarou aberta a Sessão. 
Continuando de conformidade com a Lei Municipal n.º 558/2017 o Presidente solicitou aos Senhores Vereadores que 
ficassem em pé para a execução do Hino Nacional. Continuando o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que 
procedesse a leitura dos Ofícios Recebidos: Oficio n.º 28/2020 Encaminhando LDO, Decreto n.º 14/2020. 
Continuando o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que procedesse a chamada dos Senhores Vereadores 
para a Fase da Ordem do Dia, continuando o Presidente colocou em deliberação do Plenário a atribuição de Relator 
Especial para emitir parecer ao Projeto, sendo regimental o Presidente colocou em votação sendo aprovado por 
unanimidade de votos, continuando o Presidente designou o Vereador Ricelly Augusto Isalino como Relator Especial 
e suspendeu a Sessão por dez minutos. Continuando o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que procedesse a 
chamada dos Senhores Vereadores, continuando, colocando em Primeira Discussão e Votação Projeto de Lei 
Ordinária n.º 06/2020, Dispõe sobre a instituição de plantões médicos da Rede Pública, em caráter temporário, 
e autorização para seus pagamentos durante a pandemia da Covid-19 e dá outras providências,do Executivo, 
continuando o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que proceda a leitura do Parecer do Relator Especial 
referente ao Projeto, colocando em discussão, Pela Ordem levantada pelo Vereador José Carlos Rodrigues do Prado, 
continuando, Pela Ordem levantada pelo Vereador Ricelly Augusto Isalino, continuando, Pela Ordem levantada pelo 
Vereador Lucimar Aparecido do Amaral, continuando em discussão e votação sendo aprovado por unanimidade de 
votos, continuando, Primeira Discussão e Votação Projeto de Lei Complementar n.º 07/2020, Dispõe sobre a 
criação de cargos de provimento efetivo no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Canas e dá outras 
providências, do Executivo, continuando o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que proceda a leitura do 
Parecer do Relator Especial referente ao Projeto, continuando colocando em discussão e votação sendo aprovado 
por unanimidade de votos, continuando o Presidente informou que não havia mais nenhum Projeto cadastrado na 
pauta da presente Sessão, continuando o Presidente convocou os Nobres Edis para a 55ª Sessão Extraordinária 
Subsequente, continuando o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Sessão e 
para constar mandou que fosse lavrada em Ata que depois de lida, conferida e assinada pelo Presidente e pelos 
Secretários será encaminhada para votação final do Plenário afim de ser transcrita no Livro próprio de Atas. 

 
Sala das Sessões, 24 de abril de 2020. 

 
 

LUCIMAR APARECIDO DO AMARAL  RICELLY AUGUSTO ISALINO 
Presidente                           Primeiro Secretário 

 
 

MAURO JOSÉ LOPES DA SILVA 
Segundo Secretário 
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_____________________________________________________________________________________________ 

ATA DA 55ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA SUBSEQUENTE DA SEXTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CANAS, REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2020, TERÇA-FEIRA AS 18:00 HORAS.   
 
Aos vinte e quatro dias do mês de abril, de dois mil e vinte, sexta-feira, ás dezoito horas, reuniram-se os 
VEREADORES, na sala de Sessões da Câmara Municipal de Canas, situada na Rua Nossa Senhora Auxiliadora n.º 
500, nesta cidade de Canas, Estado de São Paulo, sob a Presidência do Nobre Edil, LUCIMAR APARECIDO DO 
AMARAL, o qual no exercício das atribuições e prerrogativas que lhe são conferidas pelos artigos dezoito, cento e 
oito e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Canas, após constatar a existência de quórum, com a 
presença dos Vereadores:DAVI SÁVIO DE OLIVEIRA,RICELLY AUGUSTO ISALINO, MAURO JOSÉ LOPES DA 
SILVA, ERNANI JOSÉ DA SILVA, JOSÉ CARLOS RODRIGUES DO PRADO,LAERTE ZANIN, SÉRGIO RODRIGO 
TOBIAS, e VALMIR APARECIDO LAFAIETE, de conformidade com os artigos noventa e quatro, noventa e oito e 
seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Canas, o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que 
procedesse a chamada dos Senhores Vereadores para a assinatura do Livro de presença. Em seguida após convidar 
os Vereadores a tomarem seus lugares no Plenário e invocando a Proteção de Deus declarou aberta a Sessão. 
Continuando de conformidade com a Lei Municipal n.º 558/2017 o Presidente solicitou aos Senhores Vereadores que 
ficassem em pé para a execução do Hino Nacional. Continuando o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que 
procedesse a chamada dos Senhores Vereadores para a Fase da Ordem do Dia, continuando, colocando em 
Segunda Discussão e Votação Projeto de Lei Ordinária n.º 06/2020, Dispõe sobre instituição de plantões 
médicos da rede pública, e, caráter temporário, e autorização para seus pagamentos durante a pandemia da 
Covid-19 e dá outras providências, do Executivo, continuando o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que 
proceda a leitura do Parecer do Relator Especial referente ao Projeto, continuando colocando em discussão e 
votação sendo aprovado por unanimidade de votos, continuando,Segunda Discussão e Votação Projeto de Lei 
Complementar n.º 07/2020, Dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no quadro de pessoal da 
Prefeitura Municipal de Canas e dá outras providências, do Executivo, continuando o Presidente solicitou ao 
Primeiro Secretario que proceda a leitura do Parecer do Relator Especial referente ao Projeto, continuando colocando 
em discussão e votação sendo aprovado por unanimidade de votos,continuando o Presidente informou que não 
havia mais nenhum Projeto cadastrado na pauta da presente Sessão, continuando o Presidente agradeceu a 
presença de todos e deu por encerrada a presente Sessão e para constar mandou que fosse lavrada em Ata que 
depois de lida, conferida e assinada pelo Presidente e pelos Secretários será encaminhada para votação final do 
Plenário afim de ser transcrita no Livro próprio de Atas. 
 

Sala das Sessões, 24 de abril de 2020. 
 
 

LUCIMAR APARECIDO DO AMARAL  RICELLY AUGUSTO ISALINO 
Presidente                           Primeiro Secretário 

 
 

MAURO JOSÉ LOPES DA SILVA 
Segundo Secretário 
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_____________________________________________________________________________________________ 

ATA DA 62ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEXTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANAS, 
REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2020, TERÇA-FEIRA AS 18:00 HORAS.   
 
Aos dezenove dias do mês de maio, de dois mil e vinte, terça-feira, ás dezoito horas, reuniram-se os VEREADORES, 
na sala de Sessões da Câmara Municipal de Canas, situada na Rua Nossa Senhora Auxiliadora n.º 500, nesta cidade 
de Canas, Estado de São Paulo, sob a Presidência do Nobre Edil, LUCIMAR APARECIDO DO AMARAL, o qual no 
exercício das atribuições e prerrogativas que lhe são conferidas pelos artigos dezoito, cento e oito e seguintes do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Canas, após constatar a existência de quórum, com a presença dos 
Vereadores:DAVI SÁVIO DE OLIVEIRA,RICELLY AUGUSTO ISALINO, MAURO JOSÉ LOPES DA SILVA, ERNANI 
JOSÉ DA SILVA, JOSÉ CARLOS RODRIGUES DO PRADO,LAERTE ZANIN, SÉRGIO RODRIGO TOBIAS, e 
VALMIR APARECIDO LAFAIETE, de conformidade com os artigos noventa e quatro, noventa e oito e seguintes do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Canas, o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que procedesse a 
chamada dos Senhores Vereadores para a assinatura do Livro de presença. Em seguida após convidar os 
Vereadores a tomarem seus lugares no Plenário e invocando a Proteção de Deus declarou aberta a Sessão. 
Continuando de conformidade com a Lei Municipal n.º 558/2017 o Presidente solicitou aos Senhores Vereadores que 
ficassem em pé para a execução do Hino Nacional. Continuando o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que 
procedesse a leitura dos ofícios recebidos, não havendo nenhum oficio o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario 
que procedesse a leitura das proposituras apresentadas, continuando, Moção de Aplausos n.º 11/2020 aos 
Servidores da Diretoria Municipal de Saúde Canas -SP,continuando, colocando em discussãoe votação, sendo 
aprovado por unanimidade de votos, continuando, Requerimento n.º 11/2020ao Excelentíssimo Senhor Lucemir 
do Amaral, Prefeito Municipal de Canas,continuando, colocando em discussão e votação, sendo aprovado por 
unanimidade de votos, continuando, Requerimento n.º 12/2020ao Excelentíssimo Senhor Lucemir do Amaral, 
Prefeito Municipal de Canas,continuando, colocando em discussão, Pela Ordem levantada pelo Vereador Lucimar 
Aparecido do Amaral, continuando, Pela Ordem levantada pelo Vereador José Carlos Rodrigues do Prado, 
continuando em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade de votos continuando, Indicação n.º 55/2020 
ao Excelentíssimo Senhor Lucemir do Amaral, Prefeito Municipal de Canas,continuando e não havendo mais 
nenhuma propositura o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que procedesse a chamada dos Senhores 
Vereadores para a Fase da Ordem do Dia, continuando, colocando em deliberação do Plenário atribuição de Relator 
Especial para emitir parecer no Projeto constante na pauta da presente Sessão, continuando colocando em 
deliberação do Plenário, sendo aprovado por unanimidade de votos, continuando o Presidente designou o Vereador 
Davi Sávio de Oliveira, como Relator Especial e suspendeu a Sessão por dez minutos. Continuando o Presidente 
solicitou ao Primeiro Secretario que procedesse a chamada dos Senhores Vereadores, continuando colocando em 
Primeira Discussão e Votação Projeto de Lei Ordinária n.º 08/2020, Estabelece as diretrizes a serem 
observadas na elaboração da Lei Orçamentária anual do município para o exercício de 2021 e dá outras 
providências, do Executivo, continuando o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que proceda a leitura do 
Parecer do Relator Especial referente ao Projeto, continuando colocando em discussão e votação sendo aprovado 
por unanimidade de votos, continuando o Presidente informou que não havia mais nenhum Projeto cadastrado na 
pauta da presente Sessão, e solicitou ao Primeiro Secretario havia algum Vereador Inscrito para a Fase das 
Explicações Pessoais que de acordo com o artigo 110 do RI a Ordem de chamada será estabelecida por sorteio, 
continuando e não havendo nenhum Orador inscrito para a Fase das Explicações Pessoais o Presidente agradeceu a 
presença de todos e convocou os Nobres Edis para a 56ª Sessão Extraordinária Subsequente e  deu por encerrada a 
presente Sessão e para constar mandou que fosse lavrada em Ata que depois de lida, conferida e assinada pelo 
Presidente e pelos Secretários será encaminhada para votação final do Plenário afim de ser transcrita no Livro 
próprio de Atas. 
 

Sala das Sessões, 19de maio de 2020. 
 
 
 
 

LUCIMAR APARECIDO DO AMARAL  RICELLY AUGUSTO ISALINO 
Presidente                           Primeiro Secretário 

 
 

MAURO JOSÉ LOPES DA SILVA 
Segundo Secretário 
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_____________________________________________________________________________________________ 

ATA DA 56ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA SUBSEQUENTE DA SEXTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CANAS, REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2020, TERÇA-FEIRA AS 18:40 HORAS.   
 
Aos dezenove dias do mês de maio, de dois mil e vinte, terça-feira, ás dezoito horas e quarenta minutos, reuniram-se 
os VEREADORES, na sala de Sessões da Câmara Municipal de Canas, situada na Rua Nossa Senhora Auxiliadora 
n.º 500, nesta cidade de Canas, Estado de São Paulo, sob a Presidência do Nobre Edil, LUCIMAR APARECIDO DO 
AMARAL, o qual no exercício das atribuições e prerrogativas que lhe são conferidas pelos artigos dezoito, cento e 
oito e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Canas, após constatar a existência de quórum, com a 
presença dos Vereadores:DAVI SÁVIO DE OLIVEIRA,RICELLY AUGUSTO ISALINO, MAURO JOSÉ LOPES DA 
SILVA, ERNANI JOSÉ DA SILVA, JOSÉ CARLOS RODRIGUES DO PRADO,LAERTE ZANIN, SÉRGIO RODRIGO 
TOBIAS, e VALMIR APARECIDO LAFAIETE, de conformidade com os artigos noventa e quatro, noventa e oito e 
seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Canas, o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que 
procedesse a chamada dos Senhores Vereadores para a assinatura do Livro de presença. Em seguida após convidar 
os Vereadores a tomarem seus lugares no Plenário e invocando a Proteção de Deus declarou aberta a Sessão. 
Continuando de conformidade com a Lei Municipal n.º 558/2017 o Presidente solicitou aos Senhores Vereadores que 
ficassem em pé para a execução do Hino Nacional. Continuando o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que 
procedesse a chamada dos Senhores Vereadores para a Fase da Ordem do Dia, continuando colocando em 
Segunda Discussão e Votação Projeto de Lei Ordinária n.º 08/2020, Estabelece as diretrizes a serem 
observadas na elaboração da Lei Orçamentária anual do município para o exercício de 2021 e dá outras 
providências, do Executivo, continuando o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que proceda a leitura do 
Parecer do Relator Especial referente ao Projeto, continuando colocando em discussão e votação sendo aprovado 
por unanimidade de votos, continuando, Questão de Ordem levantada pelo Vereador Davi Sávio de Oliveira 
referente ao artigo 124 do RI, continuando, Questão de Ordem levantada pelo Vereador Lucimar Aparecido do 
Amaral referente ao artigo 124 do RI, continuando o Presidente agradeceu a presença de todos edeu por encerrada a 
presente Sessão e para constar mandou que fosse lavrada em Ata que depois de lida, conferida e assinada pelo 
Presidente e pelos Secretários será encaminhada para votação final do Plenário afim de ser transcrita no Livro 
próprio de Atas. 
 

Sala das Sessões, 19 de maio de 2020. 
 
 

LUCIMAR APARECIDO DO AMARAL  RICELLY AUGUSTO ISALINO 
Presidente                           Primeiro Secretário 

 
 

MAURO JOSÉ LOPES DA SILVA 
Segundo Secretário 
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_____________________________________________________________________________________________ 

ATA DA 63ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEXTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANAS, 
REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2020, TERÇA-FEIRA AS 18:00 HORAS.   
 
Aos dois dias do mês de junho, de dois mil e vinte, terça-feira, ás dezoito horas, reuniram-se os VEREADORES, na 
sala de Sessões da Câmara Municipal de Canas, situada na Rua Nossa Senhora Auxiliadora n.º 500, nesta cidade de 
Canas, Estado de São Paulo, sob a Presidência do Nobre Edil, LUCIMAR APARECIDO DO AMARAL, o qual no 
exercício das atribuições e prerrogativas que lhe são conferidas pelos artigos dezoito, cento e oito e seguintes do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Canas, após constatar a existência de quórum, com a presença dos 
Vereadores:DAVI SÁVIO DE OLIVEIRA,RICELLY AUGUSTO ISALINO, MAURO JOSÉ LOPES DA SILVA, ERNANI 
JOSÉ DA SILVA, JOSÉ CARLOS RODRIGUES DO PRADO,LAERTE ZANIN, SÉRGIO RODRIGO TOBIAS, e 
VALMIR APARECIDO LAFAIETE, de conformidade com os artigos noventa e quatro, noventa e oito e seguintes do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Canas, o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que procedesse a 
chamada dos Senhores Vereadores para a assinatura do Livro de presença. Em seguida após convidar os 
Vereadores a tomarem seus lugares no Plenário e invocando a Proteção de Deus declarou aberta a Sessão. 
Continuando de conformidade com a Lei Municipal n.º 558/2017 o Presidente solicitou aos Senhores Vereadores que 
ficassem em pé para a execução do Hino Nacional. Continuando o Presidente colocou em deliberação do Plenário a 
Ata da 61ª Sessão Ordinária realizada em 17/03/2020, continuando, sendo aprovada por unanimidade de votos, 
continuando, e Ata da 53ª Sessão Extraordinária realizada em 17/03/2020, continuando, sendo aprovada por 
unanimidade de votos. Continuando o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que procedesse a leitura dos ofícios 
recebidos; Of. n. º548/2020 Prefeitura Municipal de Canas e Requerimento de Urgência Especial n.º 03/2020. 
Continuando o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que procedesse a leitura das proposituras apresentadas, 
continuando, Moção de Apelo n.º 12/2020ao Excelentíssimo Senhor Lucemir do Amaral, Prefeito Municipal de 
Canas reiterando as Indicações n.º 06/2020 e 09/2020,continuando, colocando em discussão e votação, sendo 
aprovado por unanimidade de votos, continuando, Requerimento n.º 13/2020ao Excelentíssimo Senhor Lucemir 
do Amaral, Prefeito Municipal de Canas,continuando, colocando em discussão e votação, sendo aprovado por 
unanimidade de votos, continuando, Requerimento n.º 14/2020ao Deputado Federal Eduardo Cury,continuando, 
colocando em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade de votos, continuando, Requerimento n.º 
15/2020a EDP Bandeirante,continuando, colocando em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade de 
votos, continuando, Indicação n.º 56/2020 ao Excelentíssimo Senhor Lucemir do Amaral, Prefeito Municipal de 
Canas, continuando, Indicação n.º 57/2020 ao Excelentíssimo Senhor Lucemir do Amaral, Prefeito Municipal de 
Canas, continuando, Indicação n.º 58/2020 ao Excelentíssimo Senhor Lucemir do Amaral, Prefeito Municipal de 
Canas, continuando, Indicação n.º 59/2020 ao Excelentíssimo Senhor Lucemir do Amaral, Prefeito Municipal de 
Canas, continuando e não havendo mais nenhuma propositura o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que 
procedesse a chamada dos Senhores Vereadores para a Fase da Ordem do Dia, continuando, colocando em 
deliberação do Plenário o Requerimento de Urgência Especial n.º 03/2020 solicitando a inclusão na pauta da 
presente Sessão do Projeto de Lei Ordinária n.º 09/2020, do Executivo, e atribuição de Relator Especial para emitir 
parecer nos Projetos constantes na pauta da presente Sessão, continuando colocando em deliberação do Plenário, 
sendo aprovado por unanimidade de votos, continuando o Presidente designou o Vereador Ricelly Augusto 
Isalinocomo Relator Especial e suspendeu a Sessão por dez minutos. Continuando o Presidente solicitou ao Primeiro 
Secretario que procedesse a chamada dos Senhores Vereadores, continuando colocando em Primeira Discussão e 
Votação Projeto de Lei Ordinária n.º 09/2020, Dispõe sobre a criação e denominação de via pública no âmbito 
do território municipal de Canas/SP, do Executivo, continuando o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que 
proceda a leitura do Parecer do Relator Especial referente ao Projeto, continuando colocando em discussão, Pela 
Ordem levantada pelo Vereador José Carlos Rodrigues do Prado, continuando em discussão e votação sendo 
aprovado por unanimidade de votos, continuando o Presidente informou que não havia mais nenhum Projeto 
cadastrado na pauta da presente Sessão, e solicitou ao Primeiro Secretario havia algum Vereador Inscrito para a 
Fase das Explicações Pessoais que de acordo com o artigo 110 do RI a Ordem de chamada será estabelecida por 
sorteio, continuando, Pela Ordem levantada pelo Vereador José Carlos Rodrigues do Prado, continuando e não 
havendo mais nenhum Orador inscrito para a Fase das Explicações Pessoais o Presidente agradeceu a presença de 
todos e convocou os Nobres Edis para a 57ª Sessão Extraordinária Subsequente e  deu por encerrada a presente 
Sessão e para constar mandou que fosse lavrada em Ata que depois de lida, conferida e assinada pelo Presidente e 
pelos Secretários será encaminhada para votação final do Plenário afim de ser transcrita no Livro próprio de Atas. 

Sala das Sessões, 02 de junho de 2020. 
 

LUCIMAR APARECIDO DO AMARAL  RICELLY AUGUSTO ISALINO 
Presidente                           Primeiro Secretário 

 
MAURO JOSÉ LOPES DA SILVA 

Segundo Secretário 
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_____________________________________________________________________________________________ 

ATA DA 57ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA SUBSEQUENTE DA SEXTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CANAS, REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2020, TERÇA-FEIRA AS 19:45 HORAS.   
 
Aos dois dias do mês de junho, de dois mil e vinte, terça-feira, ás dezenove horas e quarenta e cinco minutos, 
reuniram-se os VEREADORES, na sala de Sessões da Câmara Municipal de Canas, situada na Rua Nossa Senhora 
Auxiliadora n.º 500, nesta cidade de Canas, Estado de São Paulo, sob a Presidência do Nobre Edil, LUCIMAR 
APARECIDO DO AMARAL, o qual no exercício das atribuições e prerrogativas que lhe são conferidas pelos artigos 
dezoito, cento e oito e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Canas, após constatar a existência 
de quórum, com a presença dos Vereadores:DAVI SÁVIO DE OLIVEIRA,RICELLY AUGUSTO ISALINO, MAURO 
JOSÉ LOPES DA SILVA, ERNANI JOSÉ DA SILVA, JOSÉ CARLOS RODRIGUES DO PRADO,LAERTE ZANIN, 
SÉRGIO RODRIGO TOBIAS, e VALMIR APARECIDO LAFAIETE, de conformidade com os artigos noventa e 
quatro, noventa e oito e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Canas, o Presidente solicitou ao 
Primeiro Secretario que procedesse a chamada dos Senhores Vereadores para a assinatura do Livro de presença. 
Em seguida após convidar os Vereadores a tomarem seus lugares no Plenário e invocando a Proteção de Deus 
declarou aberta a Sessão. Continuando de conformidade com a Lei Municipal n.º 558/2017 o Presidente solicitou aos 
Senhores Vereadores que ficassem em pé para a execução do Hino Nacional. Continuando o Presidente solicitou ao 
Primeiro Secretario que procedesse a chamada dos Senhores Vereadores para a Fase da Ordem do Dia, 
continuando colocando em Segunda Discussão e Votação Projeto de Lei Ordinária n.º 09/2020, Dispõe sobre a 
criação e denominação de via pública no âmbito do território municipal de Canas/SP, do Executivo, 
continuando o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que proceda a leitura do Parecer do Relator Especial 
referente ao Projeto, continuando colocando em discussão, Pela Ordem levantada pelo Vereador Davi Sávio de 
Oliveira, continuando em discussão e votação sendo aprovado por unanimidade de votos, continuando o 
Presidente informou que não havia mais nenhum Projeto cadastrado na pauta da presente Sessão, continuando, 
Questão de Ordem levantada pelo Vereador Davi Sávio de Oliveira referente ao artigo 41 do RI, continuando o 
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Sessão e para constar mandou que fosse 
lavrada em Ata que depois de lida, conferida e assinada pelo Presidente e pelos Secretários será encaminhada para 
votação final do Plenário afim de ser transcrita no Livro próprio de Atas. 
 

Sala das Sessões, 02 de junho de 2020. 
 
 

LUCIMAR APARECIDO DO AMARAL  RICELLY AUGUSTO ISALINO 
Presidente                           Primeiro Secretário 

 
 

MAURO JOSÉ LOPES DA SILVA 
Segundo Secretário 
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