
Ata da Sessão Ordinária

Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de doismil e vinte, as 20h00min,
reuniu-se nessa Casa de Leis sob a presidência do Senhor Paulo Rogério de Castro e
secretariado pelos vereadores Flávio Sela da Costa e Dijalma Dalla Bernardino. Feita a
chamada constatou a presença de todos. Havendo Quórum Regimental o Presidente
declarou aberto o trabalho, Em votação as Atas das Sessões anteriores, foram aprovadas
por unanimidade. Passando para leitura do expediente. Indicação nº 01/2020, para que
tome providências, no sentido de colocar cascalho em diversas estradas rurais em nosso
município, como exemplo a estrada das Fazendas São Marcos, Santa Virginia, Catiguá,
Santana, Bairro dos Britos, dentre outras, vereador Flavio Sela da Costa. Indicação nº
02/2020, para que tome providências, no sentido de soltar peixes no lago municipal,
durante a semana santa, como ocorreu nos últimos anos, incentivando o lazer da pescaria
aos munícipes, vereador Flávio Sela da Costa. Indicação nº 03/2020, a necessidade de se
fazer melhorias na estrada que dá acesso a Fazenda São Marcos, antiga serrinha,
melhorias como: roçar, cascalhar, limpeza das caixas de retenção e águas etc., vereador
José Aparecido de Lima. Indicação de nº 04/2020, a necessidade de se fazer uma boca de
lobo (bueiro) no cruzamento da Rua 13 de maio com a Rua Pascoalino Verdi Figueira,
entre as casas de números 185 ate' 461, vereador José Aparecido de Lima. Terminada a
leitura do Expediente o Presidente informou aos Senhores presentes que o Parecer do
Tribunal de Contas referente ao processo de prestação de contas da Prefeitura Municipal
do Exercício de 2017, já se encontrava na Câmara e que já tinha sido encaminhado para
as comissões. Não havendo nada a ser tratado na ordem do dia, o Presidente deu início a
Explicação Pessoa| na qual inscreveram-se os seguintes vereadores fazendo uso da

mesma, Luiz Henrique Vilariço, JoséWilson Sampaio de Carvalho e Flávio Sela da Costa.
Terminada a Explicação pessoal e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada essa Sessão Ordinária
que segue registrada em áudio e video e que para constar foi lavrada a presente ATA
que lida e no conforme será assinada pelos membr da mesa.

Paulo Rogério d stro
Presiden

2º Se etário


