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No p,,mc,ro d,a de ourubro de
a'r irY'r1àoror.d'ra
1!l.l!
::;,i::'Jlllil],i.9tl;"1lll'l,l'ü;J,',l"iii}"ii
{PROG),
na §ala Severino Silveirâ, crn ses§âo.
(MDB)' vereador Í uis Au'lusro BilrencouÍt
Píates
Mesi
Teixeira
(PSB}'
Evà
sob a
i'iuÜC,." u*i"a",,
vtltitut-ld^'ardo Luongo
iporr
u""ra"',
de Deus e de
vereâdorâ Rosâne cos.u {pDT).
qut À""nao "Quóruln e sob a proleçào
de iou'ã
as
Rosa
onor
l
ver
eâdor
do
Pr c\idéncia
'ôiv '
o- Senhor Presidcnte colocou ern
aberàT;;;t;il;ilE-tt'o'diiaria
declarou
acordo com a constituição,
do Vercador I uis
e. Iogo tpôJ. aprovada com au'êrcia
aorccracà. c \oraçào a Ara ,l * ,oru.l'*.ira,
ít""itt Birarnar Coulan tDEMt' Logo após o
nic.Lrdo Ll Belle tPDTI, ve"nao' tau"#r"ul"e" iis"BT"
do
iã"t4"-Luo'go t'' PlenáLrio Não havendo matériasDia:
Presidente Íegistra a presença a.l
fi'"tt" leiturâ das mâtérias da Ordem do
"ttà.lt
o"i""i'
Expediente, o Prcsidente ,ou.,,ou qu'
"ia'là-ào-rtl"t"
extÍaordinário abe o e
ã"i'riã" á p*i"t" dc Lei Legislativo 05 de 2020 que homologâ o crédito-adisional
de Dtt'eto n' ?'685'.em decorrência de situaÇão de
,',',ento do ano a" zt]zô, pot
i*o,p.,uao ul
'»eioe aprovado com ausêncra dos VereadoÍes Luis RicâÍdo
"rn O Projeto foi apreúla,lo,' vo tado
Câlamidade Públicâ.
Firâi§:
ia-Bella (PDT) e Birarnar' ôoulart 1óEM): logo após, foi dada a opoÍtunidadc para as Considerações
papel de
a Vereaclàra Rosane CostÀ inicia sua fala paràbenizando os Vereâdores que cumprem o verdadeiro
ldoso,
onde é
pelo
Dia
do
ido§os
parabeÍizaçào
aos
legislar pelo Dia do vereador; hmbém é Í'eito o registro dâ
em
relação
aos
r.elsaltaàa a importância da proteçào deste público e ta$bénl da reavaliação dâs nossas âtitudes
iilosos; a vereâdora tÂmbém explana sobre o conrbate ao câncer de ma.ma que é nrarcado no mês de outubro,
as enfatiza que a corlscientizaçãô devc ser feita em todos os nleses do ano; a VeÍeadom solicita quc â Mesa
Diretorâ encaminhe urnâ Moçâo de Pesâr aos fàmiliares de Bey de Souza Kluwei o Vereador Eduardo Luolgo
iniciâ srm fala cxplânândo sobre o Dia do Vereador, onde ressâltâ que todôs que ocupam um espaço nesta Casa
estão por teorpo deteflninado como Vereadorcs com o aval da comunidade para prestar seus serviços e colocar
as boas intenções à disposição dos cidadãos; o Vereador menciona que entendc a inrporlância do trabalho bcm
feito nesta Casa por estar há duas legislaturâs e a necessidade que a comunidade tem em relação â prestâçào de
bons serviços dos Vereadores na fiscalização, aprovâção de Leis, ao levar ideias ao Executivo, ao cobrar
postura, orgânização, bom uso do dinheiro público, entre outras atividades pertinentesl o Vereâdor extende
seus senlimehtos à família Kluwe pela petda de seu ente queridol Obs! As manifestaÇões dos Vereadores estão
gmvadas em áudio em sua ínlegm e publicadas no ponal de Transparência da câmara dc vercadores
(Youtube). O scnhor Plesidente agradeceü a presehça de todos e não havendo nrais nada
a ser tmtado declarou
encerrada a presente sessào Extraordinária. sala "severino silveira', da câ âra
de vereadores de Lavms do
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