
   
  
 

 

                 ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019 

  Aos Onze dias do mês de Outubro de dois mil e dezenove, às dezenove horas. 

Inicia-se a Sessão com o Presidente solicitando a verificação da presença dos 

Vereadores. Feita a verificação o Presidente solicitou a leitura bíblica, que foi feita 

pelo Vereador Sebastião Rodrigues Barbosa. O Presidente solicitou ao Secretário a 

leitura da Ata da Sessão anterior, que foi colocada em discussão e em votação e a 

mesma foi aprovada. Segue-se a Sessão com a leitura dos Projetos de Leis nºs 

035/2019, 036/2019, 037/2019 e 038/2019, LOA para o exercício de 2020; 

Suplementação de recursos; Adequações da Lei do PPA 2018/2021; alteração da 

Lei Municipal nº 1.054/2016, criando a Secretaria de Esportes e Lazer. Segue-se 

com a leitura das Indicações: Indicação nº 020/2019 de autoria do Vereador 

Lindomar Duarte, Instalação de ar condicionado na Escola Municipal Chico 

Mendes, neste Município, colocada em discussão e em votação, a mesma foi 

aprovada. Segue-se com a leitura dos requerimentos: Requerimento nº 001/2019 

de autoria do Vereador Sebastião Rodrigues e Lindomar Duarte, medidas 

necessárias junto à empresa que realizou a obra a fim de sanar problemas com 

fissuras no Prédio deste Legislativo. Colocado em discussão e em votação o mesmo 

foi aprovado. O Presidente aguardou alguns instantes para apresentação de 

requerimentos orais. Não havendo esse expediente, o Presidente solicitou ao 

Secretário, a chamada para o Uso da Palavra Livre, não havendo nenhum vereador 

inscrito para o uso da palavra e não havendo ordem do dia nesta Sessão, o 

Presidente encerrou a mesma, convocando a próxima Sessão ordinária para o dia 

25 de outubro do corrente exercício. Esta Ata após lida e aprovada será assinada 

por todos os vereadores que estiveram presentes à Sessão. 
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