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Ata N ‘'2945 (Dois mil novecentos e quarenta e cinco) da Câmara Municipal de Marumbi -

Estado do Paraná.

Aos (28/11/2019) vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove 08h30min

(oito horas e trinta minutos), reuniram-se, nas dependências da Câmara Municipal de Marumbi -

Estado do Paraná, os Senhores Vereadores para a Sessão Extraordinária conforme convocação

anterior. O Senhor Presidente declara aberta a presente Sessão Extraordinária, verificando-se pelo

livro a ausência dos vereadores Natalino Pires Cardoso e Roberto Salomão e pede ao vereador

Jolmny Agostinho que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. ORDEM DO DIA: Projeto de

Lei N° 18/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal - SÚMULA: "Estima a receita e fixa as

despesas do município de Marumbi para o exercício de 2020". Em Segunda Discussão ao Projeto

de Lei 18/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal, o vereador Luiz Otávio Raboni pede

a palavra e pede um despacho por escrito do indeferimento da apresentação da emenda de autoria

dos vereadores Luiz Otávio Raboni, Natalino Pires Cardoso e Olindo Cividini Filho. O vereador

Olindo Cividini Filho pede a palavra e comenta que pediu vistas do projeto em discussão, mas foi

reprovada pelo soberano plenário e diz que o Senhor Presidente pediu uma justificativa do

pedido. O vereador apresenta sua justificativa oralmente dizendo que queria mais tempo para

estudar o projeto e ter mais entendimento da matéria. Em Segunda Votação ao Projeto de Lei N°

18/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal, APROVADO pelos vereadores Thiago Augusto

da Silva Oliveira, Luiz Otávio Raboni, Roberto Salomão, Agnaldo Barbosa, Ana Paula Gimenez

Biz de Nês e Johnny Agostinho e com o voto contrário do vereador Olindo Cividini Filho. O

Senhor Presidente declara encerrada a presente sessão e deseja a todos um bom dia. Do que para

constar Eu, Primeiro Secretário, mandei lavrar a presente ata, a qual subscrevo e assino.
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