
Ata da Sessão Ordinária 09/2019 de 13 de Junho de 2019 

 

Aos treze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, realizou-se na 

sede da Câmara Municipal Sessão Ordinária. Presente todos os 

vereadores, esta secretária, a assessora de imprensa e o assessor jurídico. 

A Presidente fez a abertura. Feita a leitura da ata da sessão passada que 

obteve aprovação por unanimidade. A Presidente então saudou o 

vereador Oscar Michelon o qual voltou de licença de trinta dias, desde o 

dia primeiro de junho. Na mesma oportunidade a Presidente Taise 

convidou o secretário da fazenda, Tésio Fernando Fernandes, para que 

desse as explicações dos projetos da secretaria a qual representa. 

Passando-se assim para votação do Projeto de Lei nº 1036/2019, o qual 

altera as disposições dos artigos 21 e 37 da lei nº 930/2016, foi aprovado 

por unanimidade. Projeto de Lei nº 1037/2019 o qual autoriza o Poder 

Executivo a celebrar termo de cooperação com a aassoiação vacariense de 

auxilio aos necessitados (Casa Asilo Divina Providência), projeto Casa Lar 

para menores adolescentes assistidos em situação de vulnerabilidade, foi 

aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 1038/2019 o qual autoriza a 

realização de despesas, abrir crédito adicional e dá outras providências, foi 

aprovada por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2019 o 

qual Institui o Certificado Agricultor Destaque do Ano no município de 

Campestre da Serra e dá outras providências, foi aprovado por 

unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2019 o qual Institui o 

Certificado Motorista Destaque do Ano no município de Campestre da 

Serra e dá outras providências, foi aprovado por unanimidade. Nas 

explicações pessoais manifestaram-se os vereadores Oscar Michelon, João 

Magrinelli e Susana Ribeiro Guerra. A Presidente então agradeceu a 

presença de todos e convidou para próxima Sessão Ordinária no dia 27 de 

Junho de 2019 às 18h30min.  


