Ata Nº. 16/2019
Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às dez horas reuniramse os Vereadores no plenário da câmara Municipal de Vereadores de União do Oeste SC, para realizar a décima quinta sessão legislativa ordinária, sob a Presidência do
Senhor Vereador Oriberto Luiz Giachini. O mesmo abriu a sessão saudando a todos os
nobres colegas Vereadores e demais pessoas que se faziam presentes. Em seguida o
Presidente verificou o Quórum Parlamentar onde se verificou que todos os vereadores
se faziam presentes. Logo após a pedido do presidente a vereador Leodacir Pianesola
fez a leitura de uma mensagem Bíblica. Na sequencia o primeiro secretário Odair José
Fernandes Siqueira fez a leitura da ata da sessão anterior, em seguida o presidente pôs a
referida ata em discussão, como nenhum vereador (a) quiseram discutir a referida ata a
mesma foi encaminhada para a sua votação e aprovada por unanimidade. Na sequencia
o presidente deu entrada do requerimento nº 01/2019 de autoria do senhor vereador
Odair José Fernandes Siqueira. Logo após o assessor parlamentar fez a leitura da
matéria da ordem do dia. Em continuidade o presidente deu a abertura ao pequeno
expediente, como nenhum vereador (a) quiseram se manifestar durante o pequeno
expediente o mesmo foi encerrado pelo presidente. Em seguida deu abertura à ordem do
dia, aonde foi encaminhado para a sua segunda votação do Projeto de Lei nº 11 de 21 de
maio de 2019, autoriza o chefe do poder executivo municipal a efetuar a cessão de uso
de imóvel municipal a companhia catarinense de água e saneamento – CASAN e dá
outras providências e aprovado por unanimidade. Primeira votação do Projeto de Lei nº
12 de 27 de abril de 2019, altera o inciso segundo, do artigo 17 e cria o parágrafo único
no artigo 43, da Lei Municipal nº 999 de 22 de abril de 2014, que dispõe sobre o
parcelamento do solo urbano do Município de União do Oeste e dá outras providências
e aprovado por unanimidade. Única votação da Moção de Apelo nº 03/2019 e aprovada
por unanimidade. Única votação do Requerimento de autoria do Senhor Vereador Odair
José Fernades Siqueira e aprovado por unanimidade. Logo após o presidente deu
abertura ao Grande Expediente, e devido não haver nenhum orador inscrito para fazer
uso da palavra livre na tribuna durante o grande expediente o mesmo foi encerrado pelo
presidente. Em seguida agradeceu a presença de todos os senhores vereadores e (a), e
demais pessoas que se faziam presentes. Logo após convocou os Senhores Vereadores
(a) para a próxima sessão legislativa ordinária que será realizada no dia 17 de maio de
2019, com inicio às treze horas e trinta minutos. Após estas palavras o presidente e
vereador Oriberto Luiz Giachini, encerrou esta décima sexta sessão legislativa ordinária
do ano de 2019. União do Oeste – SC, 12 de junho de 2019.

