
Ata da Sessão Ordinária

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, as
20h00min, reuniu-se nessa Casa de Leis sob a presidência do Senhor Paulo Rogério de
Castro e secretariado pelos vereadores Flávio Sela da Costa e Dijalma Dalla Bernardino.
Feita a chamada constatou a presença de todos. Havendo Quórum Regimental o
presidente declarou aberto o trabalho. Em votação as atas das sessões anteriores, foram
aprovadas por unanimidade. Passando para leitura do expediente. Requerimento nº
01/2019, do vereador Luiz Henrique Vilariço solicitando informação se existe algum
convênio junto aos órgãos do Estado, como SEBRAE, SESI, SENAC etc. Indicação nº
17/2019, a necessidade de cascalhar a estrada que dá acesso a Fazenda Santa Virgínia,
vereador Flávio Sela da Costa. Indicação nº 18/2019, a possibilidade de colocar o nome
de Joaquim Marques nos vestiários do Estádio Municipal, vereador Jessé Aparecido
Lisboa. Terminada a leitura do expediente deu início a ordem do dia. Em discussão o
Requerimento nº 01/2019, do vereador Luiz HenriqueVilariço solicitando informação se
existe algum convênio junto aos órgãos do estado, como SEBRAE, SESI, SENAC Etc.,
fizeram uso das palavras os vereadores Luiz HenriqueVilariço, Flávio Sela da Costa, José
Wilson Sampaio de Carvalho e Paulo Rogério de Casto. Em votação foi aprovado por
unanimidade. Encerrada a ordem do dia deu início a Explicação Pessoa| na qual
inscreveram-se os seguintes vereadores fazendo uso da mesma, Paulo Rogério de
Castro, Flávio Sela da Costa, Luiz Henrique Vilariço e Adalberto Rodrigues Gama.
Terminada a Explicação pessoal e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada essa Sessão Ordinária
que segue registrada em áudio e vídeo e q
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