ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO E A
TRIGÉSIMA NONA SESSÃO DO ANO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE SANTA HELENA/SC EM 09.09.2019.
Ata da segunda reunião ordinária do mês de setembro, e a trigésima nona
sessão do ano. Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e
dezenove, às dezoito horas e cinquenta e cinco minutos estiveram
reunidos os Vereadores da Câmara Municipal de Santa Helena, Estado
de Santa Catarina, sob a Presidência do Senhor Sadi Coletto: Algiolcir
Francisco Dalberto, Cleandro Gonchoroski, Clovis Lazarotto, João
Roberto Paludo, José Ciconi, Juarês da Costa, Luiz Carlos de Godoi e
Volmir Immig. Havendo número legal em nome de Deus e da Lei foi
declarada aberta a presente reunião ordinária sendo lida e aprovada a
ata anterior sem restrições. Em sequência passou-se para o Expediente
sendo apresentado as seguintes matérias: Oficio nº 02/2019 recebido do
Conselho municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – COMDASH,
informando do processo seletivo para Conselheiro Tutelar acontecera em
seis de outubro das oito horas as dezessete horas no centro de idosos
eleição de novos conselheiros obedecendo todo um tramite legal conforme
previsto no Edital do Conselho. Essa matéria fica à disposição da Mesa
Diretora para os demais Vereadores. Em seguida passou-se para a Ordem
do Dia constando as seguintes matérias: em primeira discussão e votação
o Projeto de Lei nº 023/2019 que Desafeta e autoriza o Poder Executivo
municipal a alienar os Bens móveis que especifica, sendo aprovado por
unanimidade no original. Na sequência passou se para a Palavra Livre
sendo ocupado pelo Vereador Senhor Algiolcir Francisco Dalberto e
Volmir Immig. Finalizando o Presidente Senhor Sadi Coletto também fez
as suas colocações. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a presente
reunião ordinária convocando a próxima para o dia dezesseis de setembro
do ano de dois mil e dezenove, com início às dezenove horas, com esta
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Ordem do Dia em segunda discussão e votação o Projeto de Lei nº
023/2019 e em primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº
021/2019 e o Projeto de Lei nº 022/2019. Do que para constar lavrei a
presente ata que após lida, discutida e aprovada, será devidamente
assinada.

Santa Helena SC., 09 de setembro de 2019. –
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