
 

 

ATA N°. 1255 DO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e dezoito às dezoito horas reuniram-se os 

Senhores Vereadores em Sessão Plenária Ordinária. Abertos os trabalhos da Sessão, o 

Senhor Presidente, solicitou à Segunda Secretária, Vereadora Rosane Fátima da Silva, 

que efetuasse a leitura da Ata Nº 1.254 de vinte e cinco de setembro de dois mil e 

dezoito, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. Nas 

Comunicações e Convites, o Senhor Presidente mencionou o convite enviado aos 

Vereadores para participar de uma Reunião de Avaliação das atividades realizadas pela 

Equipe da EMATER no ano de 2018 e na Pactuação do Planejamento do Trabalho para 

2019, no dia 03 de outubro, às 09 horas. Também, foi realizada a Eleição do 1º 

Secretário da Mesa Diretora, a única Vereadora que Protocolou a intenção para vaga 

foi a Vereadora Querli Oliveira dos Santos. O Senhor Presidente fez chamada nominal 

em ordem alfabética para que os Vereadores votassem, todos foram favoráveis, 

portanto, com 09 (nove) votos a Vereadora Querli Oliveira dos Santos passa a ser a 

1º Secretária. Em seguida, o Senhor Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, não 

houve inscrições. Prosseguindo, o Senhor Presidente passou à Pauta do Dia, 

solicitando à Segunda Secretária que efetuasse a leitura da seguinte matéria: Projeto de 

Lei n°36, de 27 de setembro de 2018, cria o cargo Comissionado/Função Gratificada 

de Coordenador(a) de Administração e Planejamento da Saúde e dá outras providências. 

Encaminhado para Análise das Comissões. Após, o Senhor Presidente passou à 

Ordem do Dia, colocando em votação o Projeto de Lei nº35/2018, onde as Comissões 

Emitiram Parecer Favorável. Em discussão não houve manifestações e em votação, 

obteve Aprovação Unânime. Como não havia nada mais a tratar, o Senhor Presidente 

encerrou a Sessão, convocando os Vereadores para a próxima, que se realizará, 

excepcionalmente, no dia 10 de outubro de 2018, quarta-feira, às 18h00min, da qual foi 

lavrada a Ata, esta, que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 

 

 

 

 


