
 

ATA DA 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  DE 

MIRANDÓPOLIS REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2019 . No décimo 

primeiro dia do mês de Junho do ano de dois mil e d ezenove, às 

vinte horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Mirand ópolis sob a 

Presidência do Vereador LUCINAO BERSANI e secretariado pelo 

Vereador ALMIR MARINI,  Primeiro Secretário. Iniciados os 

trabalhos, o Senhor Presidente Interino determinou ao 1º 

secretário que fizesse a chamada nominal de acordo com os 

Artigos 144 e 158 do Regimento Interno, onde se con statou a 

ausência dos Vereadores Matias dos Santos Evarde e Nivaldo 

Aparecido Ribeiro e a presença dos demais Vereadore s desta Casa 

de Leis. Em seguida, o Senhor Presidente Interino d eterminou ao 

Vereador JOSÉ JAIRO AMORIM, que fizesse a leitura d e um trecho 

bíblico em respeito a palavra de Deus, gostaria que  todos 

ficassem de pé durante a leitura .  Na sequência, o Senhor 

Presidente Interino determinou ao 1º secretário que  fizesse a 

leitura da Ata da Sessão anterior que colocada em d iscussão e 

em votação, foi aprovada por unanimidade de votos d os 

Vereadores presentes e sem emendas. ORDEM DO DIA:- O Senhor 

Presidente Interino determinou ao 1º secretário que  fizesse a 

chamada regimental de acordo com os Artigos 163 e 1 64, 

Parágrafo 1º do Regimento Interno, onde se constato u a presença 

de todos os Vereadores presentes desde o início da Sessão.  Na 

sequência, o Senhor Presidente Interino determinou ao Primeiro 

Secretário que fizesse a leitura do PROJETO DE LEI nº 016/2019, 

PROCESSO Nº__089/2019,  de autoria do Vereador Carlos Weverton 

Ortega Sanches, que institui a obrigatoriedade de 

estabelecimento públicos e privados voltados ao ens ino ou 

recreação infantil e fundamental a capacitarem seu corpo 

docente e funcional em noções básicas de primeiros socorros. Em 

seguida, o Vereador José Jairo Amorim solicitou, at ravés de 

Requerimento verbal, a dispensa da leitura do Proje to de Lei 

nº. 016/2019, Processo nº 089/2019, constante da Or dem do Dia 

da presente sessão, uma vez que já é de conheciment o dos 

Senhores Vereadores desta Casa de Leis, prevalecend o apenas a 

leitura dos Pareceres das Comissões Permanentes. Co locado o 

Requerimento verbal do Vereador José Jairo Amorim e m discussão, 

nenhum Vereador desejou fazer uso da palavra. Coloc ado o 

Requerimento verbal do Vereador José Jairo Amorim e m votação, 



 

foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos dos V ereadores 

presentes. Na sequência, o Senhor Presidente Interi no 

determinou ao 1º Secretário que fizesse a leitura d os Pareceres 

das Comissões Permanentes de: Justiça e Redação; Or çamento e 

Finanças com relação ao Projeto de Lei Nº. 016/2019 , de autoria 

do Vereador Carlos Weverton Ortega Sanches, que ins titui a 

obrigatoriedade de estabelecimento públicos e priva dos voltados 

ao ensino ou recreação infantil e fundamental a cap acitarem seu 

corpo docente e funcional em noções básicas de prim eiros 

socorros. Após a leitura dos pareceres favoráveis, o Senhor 

Presidente Interino informou que o Projeto de Lei n º. 016/2019 

será deliberado por maioria simples, de acordo com o Artigo 53, 

parágrafo 1º, do Regimento Interno. Colocado o Proj eto de Lei 

nº. 016/2019 em discussão, nenhum Vereador desejou fazer uso da 

palavra. Em seguida, o Senhor Presidente Interino d eterminou ao 

Primeiro Secretário que fizesse a chamada regimenta l, de acordo 

com o Artigo 249, parágrafo 2º do Regimento Interno , para 

verificação de quórum, onde constatou a presença de  todos os 

vereadores presentes desde o início da sessão. Colo cado o 

Projeto de Lei nº. 016/2019 em votação simbólica, c onforme 

disposto no Artigo 253, parágrafo 1º, do Regimento Interno, o 

mesmo foi aprovado por unanimidade de votos dos Ver eadores 

presentes na sessão. Em seguida, o Senhor President e Interino 

encaminhou o Projeto de Lei nº. 016/2019 ao Setor L egislativo 

para que providencie o competente Autógrafo. Não ha vendo mais 

nada a tratar na presente Sessão Extraordinária, o Senhor 

Presidente Interino convocou os Senhores Vereadores  para a 4ª 

Sessão Extraordinária a realizar-se em 12 de Junho de 2019, às 

20h00min horas e declarou encerrada a presente Sess ão 

Extraordinária. Eu, ______________________( ALMIR MARINI – 

Primeiro Secretário), lavrei a presente Ata.  Sala das Sessões 

“Doutor Gerson Gonçalves”, 11 de Junho de 2019. 

 

 

_____________________________  ____________________ _________ 

LUCIANO BERSANI                       WELLINGTON DE  BRITO DE OLIVEIRA    

Presidente Interino                   2º Secretário           
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