
 

 

ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2018 
Sessão Legislativa ano 2.018. 

  
 

Às vinte horas e dois minutos do décimo quarto dia do mês de maio do ano de dois mil e 

dezoito, na sala de sessões “Salvador Aliberti” da Câmara Municipal de Fernando Prestes, 

sob a presidência do edil Edson Luiz Vergani, secretariou os trabalhos o edil Weslen Luis 

dos Santos que observou a presença dos demais vereadores que compõem a Casa: Dener 

Luiz Miola, Mariel Sebastião Rocha, Mauricio José Junchetti, Mizael Fernando Gibertoni, 

Ronaldo Ravazzi Amado e Valdirene Aparecida Doce Porfida. Deixou de comparecer o 

nobre vereador Geraldo da Silva. Após a leitura do texto bíblico, o Senhor presidente 

convidou o secretário a ler a ata da sessão anterior, a qual foi requerida a dispensa da leitura 

da mesma pelo nobre vereador Mariel Sebastião Rocha, tendo em vista que todos os 

vereadores têm uma cópia em mãos e logo após, colocada em votação mereceu aprovação 

por unanimidade de votos, sem discussão, determinando também a leitura da matéria do 

expediente que foi a seguinte: Leitura da Mensagem nº 013/2018 de autoria do 

Executivo Municipal encaminhando o Projeto de Lei Ordinário nº 10/2018 - 

Estabelece as Diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do 

Município para o Exercício de 2.019 e dá outras providências, após a leitura da 

mensagem, o senhor Presidente desta Casa de Leis comunicou aos nobres vereadores e 

a todos os interessados que o aludido processo encontra – se a disposição na Secretaria 

da Câmara Municipal para análise e sugestões.  Projeto de Decreto Legislativo nº 

02/2018 – de autoria da Mesa da Câmara – Aprova a prestação de Contas do 

Município referente ao exercício de 2.015, encaminhado às comissões competentes; 
Mensagem nº 014/2018 de autoria do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei 

Ordinário nº 11/2018 Dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 

90.000,00  e dá outras providências, encaminhado às comissões competentes. 

REQUERIMENTO: de autoria do edil Ronaldo Ravazzi Amado nº 12/2018 – Trocar a 

bandeira de nosso Município; Requerimento Verbal de autoria do edil Weslen Luis dos 

Santos no qual requer a colocação de 2 (duas) lombadas na Rua Hilário Boer. Fizeram uso 

da palavra na hora do expediente os edis: Ronaldo Ravazzi Amado, Mauricio José 

Junchetti, Weslen Luis dos Santos e Edson Luiz Vergani. Continuavam presentes os oito 

vereadores. Constou na Ordem do Dia: Requerimento discutido e aprovado por 

unanimidade em discussão única; requerimento verbal discutido e aprovado por 

unanimidade em discussão única. Projeto de Lei Complementar nº 03/2018 – discutido e 

aprovado por unanimidade em segunda discussão; Projeto de Lei Legislativo 

Complementar nº 04/2018 – discutido e aprovado por unanimidade em segunda 

discussão; Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2018 discutido e aprovado por unanimidade 

em segunda discussão;  Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2018  de autoria da Mesa 

da Câmara  Aprova a prestação de Contas do Município referente ao exercício de 

2.015, discutido e aprovado por unanimidade em discussão única; Projeto de Lei 

Ordinário nº 11/2018 – discutido e aprovado por unanimidade em discussão 

única.   Fizeram uso da Palavra em explicações pessoais os edis: Mizael  Fernando 

Gibertoni, Weslen Luis dos Santos, Mariel Sebastião Rocha e Edson Luiz Vergani que na 



 

 

oportunidade reiterou a informação aos nobres vereadores e a toda população que  o 

Projeto de Lei Ordinário nº 10/2018 - Estabelece as Diretrizes a serem observadas na 

elaboração da Lei Orçamentária do Município para o Exercício de 2.019 e dá outras 

providências encontra – se a disposição na Secretaria da Câmara Municipal para 

análise e sugestões. Estiveram presentes à sessão: Policiais, vários Munícipes, entre outros. 

Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a sessão às vinte horas e quarenta minutos, 

convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia vinte e oito 

de maio, às vinte horas, quarta segunda-feira do mês. Para constar, eu, 

_________________________ Ana Paula Ravazzi Palma, Diretora da Secretaria, lavrei a 

presente ata.      




