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SESSÃO 2.683 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

26 de janeiro de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão legislativa extraordinária deste dia 26 de janeiro de 2022, às 

15h24min. Cumprimento os Vereadores, a Vereadora, o público presente, a imprensa, as demais 

pessoas que nos acompanham através do Facebook Câmara de Vereadores de Flores da Cunha. 

Esta sessão foi marcada ontem para apreciação e deliberação do Projeto de Lei Complementar nº 

006/2021, que “Dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo de Flores da Cunha, 

estabelece as diretrizes de ação governamental e dá outras providências”. Como todos já estão 

cientes, este projeto estava na pauta da sessão do dia 24 de janeiro, por solicitação de 

convocação de sessão extraordinária do Prefeito Municipal, através do ofício nº 012/2022. 

Contudo, foram protocoladas no mesmo dia 24 de janeiro, a Emenda Supressiva nº 01 e a 

Emenda Substitutiva nº 01 ao Projeto de Lei Complementar nº 006/2021 e foi adiada a votação 

do referido projeto por 24 horas. Na sessão de ontem, dia 25 de janeiro, foi aprovado o pedido de 

vistas ao projeto, também por 24 horas, conforme determina o Regimento Interno da Câmara. 

Conforme acordo de líderes, ficam excluídos o Pequeno Expediente, o Grande Expediente, as 

Explicações Pessoais e o intervalo.  

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Feitos estes esclarecimentos, solicito ao Secretário que faça a leitura dos expedientes recebidos. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 016/2022, que solicita a retirada do Projeto de Lei Complementar nº 006/2021, que 

“Dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo de Flores da Cunha, estabelece as 

diretrizes de ação governamental e dá outras providências” da pauta da sessão extraordinária 

solicitada através do ofício nº 012/2022. 

Oficio nº 017/2022, que solicita a devolução do Projeto de Lei Complementar nº 006/2021, que 

“Dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo de Flores da Cunha, estabelece as 

diretrizes de ação governamental e dá outras providências”. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: De imediato, passamos à 

ORDEM DO DIA 

O ofício nº 017/2022, que pede a devolução do Projeto de Lei Complementar 006/2021, precisa 

ser deliberado pelo plenário, já que o projeto já recebeu pareceres das comissões em que 

tramitou. Solicito aos Vereadores se concordam em votar a devolução do referido projeto nesta 

sessão. Os Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. 

(Nenhuma manifestação). Pedido para votar o ofício nº 017/2022 nesta sessão aprovado por 

unanimidade. 

Em pauta, o ofício nº 017/2022, que pede a devolução do Projeto de Lei Complementar nº 

006/2021, que “Dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo de Flores da Cunha, 

estabelece as diretrizes de ação governamental e dá outras providências”. Está em discussão o 

ofício nº 017/2022. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e a 

comunidade que está aqui nos prestigiando nessa sessão, em casa também nos acompanhando. O 

nosso Prefeito César Ulian já divulgou pra imprensa e nas redes sociais também um vídeo, 

comunicando esse pedido da devolução do projeto, para que também possa dar a, o andamento 

no decorrer do ano, no período legislativo, então porque se encerra na semana que vem já o 

nosso recesso, e a partir daí então nós teremos mais tempo pra também ouvir a comunidade, 
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como mesmo o Prefeito falou, faremos audiência pública, também discutiremos com as 

entidades. Tudo que vem pra agregar ao nosso município e dar total transparência nós somos 

favoráveis e estaremos juntos também para dirimir qualquer dúvida da nossa população. A gente 

sabe da importância do projeto, o tanto que ele foi trabalhado e as melhores intenções são com 

esse projeto em favor do desenvolvimento do nosso município. Era isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Está em votação o ofício nº 

017/2022. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. Por gentileza, 

confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). O ofício nº 017/2022, que pede a 

devolução do Projeto de Lei Complementar nº 006/2021, foi aprovado por unanimidade.  

Encerrada a Ordem do Dia, agradeço a presença de todos e a proteção de Deus e declaro 

encerrada a sessão legislativa extraordinária deste dia 26 de janeiro de 2022, às 15h33min. Muito 

obrigado e uma boa tarde a todos! 
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