
SESSÅo EXTRAORDINÅRIA NO. 453/2019

Aos tres dias do mes de janeiro de dois mil e dezenove, reuniu-Se eXtraOrdinarianente, na

Sala de Sess5es da C含mara Municipal de Vereadores, O Poder Legislativo Franciscano, ds

Vinte horas, SOb a presidencia do vereador Carlos Alberto Fogliarini sendo secretariado pela

vereadora Carine Bressa Fantinel. Constatando a ausencia do vereador Emerson Leonardi e

da Vereadora Eliane Hoppe e, POrtantO, havendo n心mero regimental de vereadores

PreSenteS, O Senhor Presidente invoca a prote9fb divina para esta Casa e declara aberta esta

sess為o extraordin紅ia e coIoca em discussao a ata da ultima sess各o ordin各ria. Nada havendo

a comentar o Senhor Presidente coIoca a mesma em vota9aO que 5 aprovada por

unanimidade dos presentes. Continuando com os trabalhos o Senhor Presidente diz que

temos na pauta O3 PrQjetos de Lei. Logo ap6s o Senhor Presidente pede aos colegas se as

comiss6es podem pemanecer com os mesmos membros com apenas a troca do vereador

Joao na comiss奮o que o vereador Carlos Alberto faz parte. Hat’endo a concor(猫ncia de

/Odos os 。reSenies da /brma COm eS/d 。ermneCerdo as comおs6es 。ara 2019. Em seguida

O Sr. Presidente pede ao secret缶io que fa9a a leitura do Projeto de Lei nO. 54/2018 que

estima a receita ej訪a a d料pesa cわmunic互?io para o exerciciofnanceiro 〔カ2019・ Feita a

leitura e nada havendo a acrescentar o mesmo 5 coIocado em vota9為O que 5 aprovado por

unanimidade dos presentes. A seguir o Senhor Presidente pede a secret各ria que fa9a a

leitura da mensagem e do PrQjeto de Lei nO. 01/19 que concede revis為o geral anual aos

Servidores do municipio. Feita a leitura o mesmo 5 coIocado em vota9肴O que 5 aprovado

POr unanimidade dos presentes・ Logo糾〕6s o Senhor Presidente pede a secret征a que fa9a a

leitura do Proieto de Lei nO O2/2019 que concede revis奮o geral anual ao prefeito, Vice-

Prefeito, SeCretarios munlCIPalS, Vereadores e servidores do legislativo municipal・ Feita a

leitura e nada havendo a discutir o mesmo 5 coIocado em vota9aO que 6 aprovado por

unanimidade dos presentes. Logo ap6s o Senhor Presidente pede a secretaria que fa9a a

leitura do Pedido de Licen9a nO Ol/19 de autoria do vereador Milton, que Pede licen9a da

cadeira de vereador por tempo indeterminado. Feita a leitura o mesmo 6 colocado em

VOta9都o que 6 aprovado por unanimidade dos presentes. Esgotada a pauta do dia e nada

mais havendo a tratar o Senhor Presidente agradece a presen9a de todos e declara encerrada

a sessao extraordin紅ia e eu secret各rio lavrei a presente ata que ap6s lida e achada confome

ser各devidamente assinada.


