
 

 

ATA N°. 1267 DO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2018 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e seis dias do mês de dezembro 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 ao Vice-Presidente, Vereador Pedro 

Simão de Oliveira Flores, que efetuasse a leitura da Ata Nº 1.266 de dezoito de 

dezembro de dois mil e dezoito, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve 

Aprovação Unânime. Em seguida, o Senhor Presidente abriu inscrições à Tribuna 

Livre, o Vereador Marcelo de Oliveira solicitou inscrição. Prosseguindo, passou a 

Pauta do Dia, solicitando ao Vice-Presidente que efetuasse a leitura das seguintes 

matérias: Projeto de lei n°51, de 24 de dezembro de 2018, estabelece o valor venal das 

terras rurais para fins do cálculo do ITBI, e Projeto de Lei n°52, de 26 de dezembro 

de 2018, cria abono salarial aos Agentes Comunitários de Saúde, vinculados a equipe da 

Estratégia Saúde da Família - ESF e dá outras providências. Os Projetos foram 

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

Ordem do Dia, colocando em discussão as seguintes matérias: Projeto de lei 

n°51/2018, e Projeto de lei n°52/2018, onde as Comissões Emitiram Parecer 

Favorável, não houve manifestações e em votação, os Projetos, obtiveram Aprovação 

Unânime. Em seguida, o Senhor Presidente, passou à Tribuna Livre, solicitando ao 

Vereador Marcelo de Oliveira que ocupasse seu espaço. O Vereador saudou aos 

presentes, parabenizando e agradecendo aos organizadores da Expo Coxilha. 

Parabenizou o Secretário de Serviços Urbanos, Vagner Negri, pela limpeza da cidade, 

também ao Dirigente do Desporto, Valjoe Ramos Nunes pela organização e trabalho 

que desenvolveu no ano. Ainda, o Vereador, desejou Feliz 2019, com muito trabalho e 

realizações. Como não havia nada mais a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sessão, 

por ser a última Sessão do ano, com Recesso de 1º de janeiro a 15 de fevereiro, 

conforme Emenda à Lei Orgânica do Município n° 003/2009 não marcou a data para 

próxima Sessão, o novo Presidente enviará ofício de convocação com a data e horário 

da próxima Sessão para o ano de 2019, da qual foi lavrada a Ata, esta, que após lida e 

aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 
 


