ATA 30/2019 – Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às dezenove
horas e trinta minutos, na Sala das Sessões reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores de Treze
Tílias em Sessão Ordinária sob a Presidência do vereador Renato de Bastiani. Assinaram o livro de
presença os vereadores Adriano Feilstrecker, Dirlei Barbieri Rofner, Gustavo Adolfo
Gschwendtner, José da Rocha, Leocrides João Brandalise, Luiz Augusto Perondi Weschenfelder e
Soraya Aparecida Boesing Juchem. Verificando o número legal de vereadores, o Senhor Presidente
autorizou a leitura da ata da sessão anterior. Efetuada a leitura e colocada em votação a ata da
sessão anterior, realizada no dia 26 (vinte e seis) de agosto de dois mil e dezenove, a mesma foi
aprovada por unanimidade. Nos expedientes lido ofício do IBGE n° 36/2019. Na palavra livre fez
uso da palavra na tribuna a vereadora Dirlei Barbieri Rofner. Na pauta do dia foi lido o Projeto de
Lei Complementar n° 05/2019 que dispõe sobre a criação da gratificação para participação como
membro titular de comissão de avaliação de estágio probatório e dá outras providências.
Apresentados os pareceres das comissões para o projeto, todos favoráveis. Colocado em discussão,
nenhum dos vereadores fez uso da palavra. Colocado em votação o Projeto de Lei Complementar n°
05/2019 foi aprovado por unanimidade. Lido o Projeto de Lei Ordinária n° 19/2019 que institui
contribuição de melhoria para fazer face a obras de pavimentação das Ruas Jacob Eberl e Dona
Rosina e dá outras providências. Apresentados os pareceres das comissões para o projeto, todos
favoráveis. Colocado em discussão o Vereador Luiz Augusto explicou sobre o projeto. Colocado
em votação o Projeto de Lei Ordinária n° 19/2019 foi aprovado por unanimidade. Nas explicações
pessoais não houve inscritos. O senhor Presidente desejou boa noite, agradeceu a presença de todos
e, nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a Sessão.
Treze Tílias - SC, 02 de setembro de 2019.
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