
 

 

ATA N°. 1286 DO DIA 11 DE JUNHO DE 2019 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos onze dias do mês de junho de dois mil e dezenove às dezoito horas e trinta minutos, 

reuniram-se os Senhores Vereadores, em Sessão Plenária Ordinária. Abertos os 

trabalhos da Sessão, o Senhor Presidente, solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador 

Pedro Simão de Oliveira Flores, que efetuasse a leitura da Ata Nº 1.285 de quatro de 

junho de dois mil e dezenove, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve 

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

Livre, não houve inscrição. Prosseguindo, o Senhor Presidente passou à Pauta do Dia, 

solicitando ao Primeiro Secretário que efetuasse a leitura das seguintes matérias:  

PROJETO DE LEI Nº38 DE 30 DE MAIO DE 2019.  Autoriza a abertura de crédito 

suplementar no orçamento do exercício econômico e financeiro de 2019 e dá outras 

providências. Todos os Projetos foram Encaminhados para Análise das Comissões. 

Após, o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, colocando em discussão e votação 

as seguintes matérias: Projeto de Lei nº37/2019 e Pedido de Providência nº005/2019, 

o Vereador Gilberto Maier Fernandes pediu a palavra e saudou o Presidente do 

Legislativo e os demais Vereadores, e frisou que o projeto é de grande importância para 

os dois produtores que fazem o uso da estrada, também comentou que o transporte 

escolar muitas vezes tem dificuldade em acessar as duas propriedades, logo em seguida 

passou a palavra para o Vereador Gelso Negri o qual cumprimentou todos os presentes, 

e apresentou a idéia de encaminhar os pedidos de Providência do Legislativo direto para 

o secretário a qual pertence a providência solicitada pelo Vereador, o que deixaria mais 

ágil e mais fácil de ser atendido o pedido . Em votação todos os Projetos obtiveram 

Aprovação Unânime. Após o Senhor Presidente passou à Tribuna Livre, não houve 

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

convocando para próxima no dia 18 de junho de 2019, terça-feira, às 18h30min, da qual 

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

Vereadores: 

 


