
 

 

ATA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2018 
Sessão Legislativa ano 2.018. 

  
Às vinte horas e três minutos do oitavo dia do mês de outubro 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, Geraldo da Silva, Mariel Sebastião Rocha, Mauricio José Junchetti, Mizael 

Fernando Gibertoni, Ronaldo Ravazzi Amado e Valdireni Aparecida Doce Porfida. Após a 

leitura do texto bíblico, o Senhor presidente convidou o secretário a ler as atas das sessões 

anteriores, as quais foram requeridas a dispensa da leitura das mesmas pelo nobre vereador 

Mariel Sebastião Rocha, tendo em vista que todos os vereadores têm uma cópia em mãos e 

logo após, colocadas em votação mereceu aprovação por unanimidade de votos, sem 

discussão, determinando também a leitura da matéria do expediente que foi a seguinte: de 

autoria do Executivo Municipal encaminhando o Projeto de Lei Ordinário nº 21/2018 que 

Estima a Receita e fixa a Despesa para o Exercício financeiro de 2.019 que na oportunidade 

o Presidente desta Casa de Leis comunicou aos nobres vereadores e a todos os interessados 

que o aludido processo encontra – se à disposição na Secretaria da Câmara Municipal para 

análise e sugestões; o Senhor Presidente comunicou também aos Senhores Vereadores 

desta Casa de Leis que se encontra na Secretaria da câmara para consulta e análise, do 

Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o processo de Prestação de Contas nº 

TC – 004173/989/16 – da Prefeitura Municipal, referente ao exercício de 2016. Mensagem 

nº 28/2018 de autoria do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei Ordinário nº 

22/2018 Dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 329.000,00 e dá outras 

providências, encaminhado as comissões competentes. REQUERIMENTOS: de autoria do 

edil Mauricio José Junchetti nº 27/2018 – Abono de faltas aos funcionários públicos 

municipais; nº 28/2018 – Instalação de Ar condicionado; de autoria do edil Weslen Luis 

dos Santos nº 29/2018 – Cobertura no portão de entrada dos alunos da Escola Pro Infância. 

Fizeram uso da palavra na hora do expediente os edis: Mauricio José Junchetti, Weslen 

Luis dos Santos e Edson Luiz Vergani. Continuavam presentes os nove vereadores. 

Constou na Ordem do Dia: Requerimentos discutidos e aprovados por unanimidade em 

discussão única; Projeto de Lei Ordinário  nº 22/2018 discutido e aprovado por 

unanimidade em única discussão.   Fizeram uso da Palavra em explicações pessoais os edis: 

Mizael Fernando Gibertoni, Mariel Sebastião Rocha, Ronaldo Ravazzi Amado e Edson 

Luiz Vergani que na oportunidade reiterou a informação aos nobres vereadores e a toda 

população que as contas da Prefeitura Municipal do ano de 2016 encontra-se na secretaria 

da Câmara Municipal e o orçamento para o ano de 2.019 também se encontra na Secretaria 

da Câmara. Estiveram presentes à sessão: vários Munícipes, entre outros. Nada mais 

havendo a ser tratado, encerrou-se a sessão às vinte e uma horas e três minutos, convocando 

os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia vinte e dois de outubro, 

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

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

presente ata.      




