
 

 

ATA N°. 1291 DO DIA 16 DE JULHO DE 2019 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dezesseis dias do mês de julho 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 a Primeira Secretária, Vereadora 

Tâniela De Cesaro, que efetuasse a leitura da Ata Nº 1.290 de oito de julho de dois mil 

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

Nas comunicações e Convites, o Senhor Presidente mencionou que estava na mesa dos 

Senhores Vereadores o convite da associação das Câmaras de Vereadores da Região e 

Produção, para a palestra com o tema: Mini Reforma Eleitoral, que se realizará dia 18 

de julho de 2019 às 19 horas na Câmara de Vereadores de Marau. 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 Nº44 DE 15 DE 

JULHO DE 2019. Estabelece o valor da terra nua - VTN, para fins de apuração do 

imposto sobre a propriedade territorial rural – ITR.   

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 nº 41/2019 e Projeto de Lei nº 44/2019. Em 

votação todos os Projetos obtiveram Aprovação Unânime. Em seguida 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 23 de 

julho de 2019, terça-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta, que após lida e 

aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


