ATA 018/2020
Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, reuniu-se a Câmara Municipal
de Vereadores de Gentil, no auditório da Casa Legislativa, com a presença dos seguintes
Vereadores: Presidente: Catia Sheila de Souza Paludo da Bancada do PDT, Vice-Presidente:
Adelir Schiavon da Bancada do PDT, Secretária da Mesa: Joice Gasparin da Bancada do PT,
Secretário Substituto: Jeronimo Silvestri da bancada do PTB. E ainda, Juraci dos Santos Mello
e Janio Gilson Folchini Lopes da Bancada do PDT, Jair Tonin e João Luis Chiodelli Chaise da
Bancada do MDB e, Roseli Trento Copceski da Bancada do Progressista. Iniciando a Sessão, a
Senhora Presidente, em nome de Deus, declarou abertos os trabalhos da Sessão Ordinária do
dia 22 de junho do ano de Dois Mil e Vinte, cumprimentou os colegas Vereadores e desejou
um bom trabalho, também cumprimentou funcionários da casa e assistentes. Em seguida pediu
para que todos se colocassem em posição de sentido para a execução do Hino Municipal. Após
passou-se a leitura da ATA, que após lida foi colocada em discussão, seguida de votação, sendo
aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se a leitura da PAUTA do dia, depois de lida,
colocada em discussão, seguida de votação, sendo aprovada por unanimidade. Logo após
passou-se para o Pequeno Expediente: Nenhum Inscrito. REQUERIMENTOS AO
PLENÁRIO: Nenhuma Matéria. MATÉRIAS EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL:
Nenhuma Matéria. MATÉRIAS EM SEGUNDA DISCUSSÃO: INDICAÇÃO Nº 005/2020:
Para que o Poder Executivo, através do Setor Competente, estude a possibilidade e crie o
registro municipal de sepultados e, inclusive mapeie o cemitério municipal de Campo do Meio.
Feita a leitura do parecer e colocado em discussão seguido de votação, sendo aprovado por
unanimidade. Feita a leitura da indicação e colocada em discussão seguida de votação, sendo
aprovada por unanimidade. OUTRAS PROPOSIÇÕES: PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº
003/2020: Para que o Poder Executivo, através do Setor Competente informe a esta Casa
Legislativa a relação dos nomes das famílias beneficiadas pelas cestas básicas recebidas do
Legislativo Gentilense, oriundas da Associação das Câmaras de Vereadores da Região da
Produção. Feita a leitura do Pedido de Informação e colocado em discussão seguido de votação,
sendo aprovado por quatro (04) votos favoráveis, três (03) votos contrários e duas (02)
abstenções. MATÉRIAS EM PRIMEIRA DISCUSSÃO: Nenhuma Matéria. Logo após
passou-se para o Grande Expediente: Inscrito vereador Jair Tonin – Assuntos Gerais. Não
havendo mais nada a se tratar, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos, e já
convidou a todos para a próxima Sessão Ordinária que se realizará no dia vinte e nove (29) de
Junho de dois mil e vinte (2020), ás dezenove horas (19:00) no Auditório da Câmara Municipal.
Em nome de Deus encerrou a sessão legislativa, onde se lavrou a presente ata que, lida e achada
conforme, irá assinada.
CATIA SHEILA DE SOUZA PALUDO
Presidente do Legislativo Municipal

