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Aos onze do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas reuniram-se nas depen-

dências da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Barreiro os vereadores Mariela Carla Rosset-

to, Claiton Ribeiro da Silva, Márcia Raquel Rodrigues Presotto, José Ivanês Moi Frizão, Claudemir

Antônio  Nunes Andriolli,  Anderson Ramos  Sagioratto,  Adilson Castro  Machado e Paulo  Cesar

Klein e Gelson de Quadros Chicatte para a realização da segunda sessão ordinária do ano de dois

mil e dezenove.  ABERTURA: para dar início aos trabalhos o presidente Claito leitura do trecho

bíblico pela vereadora  Mariela Carla Rossetto (PT). Em seguida foi solicitado a leitura da ordem do

dia. Em sequência o presidente solicitou a inscrição para o grande expediente.  Após pediu para ser

realizado a leitura para análise, discussão e votação da Ata nº 001/2019 da Sessão Ordinária do dia

07 de Março de 2019  que foi APROVADA por unanimidade.  Leitura do Ofício N° 079/2019- Au-

diência Pública. Em seguida o presidente solicitou a leitura do Ofício N° 046/ 2019- Programações

da semana do Município.  O presidente se manifestou falando da importância de incentivar todos os

munícipes a participarem do evento promovido pelo Poder Público Municipal e pediu a colaboração

de todos os vereadores para participarem e prestigiarem. Em sequência requisitou a leitura do Pro-

jeto de Resolução nº 001/2019 -  Concede homenagens na Sessão Solene em comemoração ao 27º

aniversário Político-administrativo de Novo Barreiro e autoriza a mesa diretora da Câmara Munici-

pal de Vereadores a realizar despesas  e dá outras providências. Após a leitura colocou para discus-

são, votação. Projeto APROVADO por unanimidade. ENCERRAMENTO: presidente convoca to-

dos os vereadores para participarem da Sessão Solene que será realizada dia 18 de março de 2019.

Não havendo mais nada a tratar o presidente vereador Claiton agradeceu a presença de todos e de-

clarou encerrada a presente sessão. Essa ata foi redigida pela assessora de imprensa que após lida

será assinada pelo presidente, secretário e demais vereadores. 
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