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ATA DA 10ª  SESSÃO  ORDINÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DE  DOMINGOS
MARTINS, EM 18 DE JUNHO 2019.

Aos  dezoito  dias  do  mês  de  junho  do  ano  de  dois  mil  e  dezenove,  no  plenário  Paulo
Lorenzoni, na Câmara Municipal de Domingos Martins, sob a presidência de Diogo Endlich,
realizou-se  a  décima  sessão  ordinária.  O  presidente  iniciou  os  trabalhos  desta  sessão,
nomeando o vereador  Nelson Soares  da Silva Junior  como primeiro-secretário adoc,  para
fazer a chamada dos senhores vereadores. Com a presença de treze vereadores, tendo, assim,
número legal para funcionamento dos trabalhos e sob a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo
declaro aberta esta sessão ordinária; O presidente solicitou o secretário adoc vereador Nelson
Soares da Silva Junior para a apresentação do texto bíblico. O presidente saudou todo público
presente. O presidente passou para apresentação das matérias integrantes do expediente e da
ordem do dia; Votação em segundo turno do projeto de lei número vinte e dois de dois mil e
dezenove – de autoria do poder executivo, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da
lei orçamentária para exercício financeiro de dois mil e vinte. Após leitura o presidente passou
para a deliberação da matéria da ordem do dia  Em segundo e último turno de discussão o
projeto de lei  número vinte e dois de dois mil e dezenove – de autoria do poder executivo que
dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de
dois e vinte  e dá outras providências.  O presidente passou para o momento da ordem do dia
das matérias a serem deliberadas na ordem do dia; leitura e votação do parecer de legislação,
justiça e redação final projeto de lei número vinte e dois de dois mil e dezenove – de autoria
do poder executivo, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária para o
exercício financeiro de dois mil e vinte e dá outras providências.  Não havendo discussão
colocamos  os  mesmos  em  votação,  os  vereadores  que  aprovam  permaneçam  sentados.
Aprovado por unanimidade.  Encaminhamos o projeto de lei  aprovado para  elaboração do
autógrafo e encaminhamento ao prefeito para sanção. O presidente passou para o momento do
grande expediente, onde cada vereador poderá usar de um tempo de dez minutos, e segundo
orientação Diretora Administrativa, Legislativa e de Cerimonial, nesse momento só poderá ser
usado para a discussão sobre a LDO, com a palavra o vereador Heloisio Rodrigues Alves, o
mesmo dispensou o uso da palavra. Com a palavra o vereador Julio Maria Christ, o mesmo
dispensou o uso da palavra. Com a palavra o vereador Alexandro Kill, o mesmo dispensou o
uso da palavra. Com a palavra o vereador Nelson Soares da Silva Junior, o mesmo dispensou
o uso da palavra. Não havendo mais orador inscrito para o grande expediente, o presidente
passou para a explicação pessoal, onde cada vereador tem um tempo de cinco minutos; com a
palavra o vereador Nelson Soares da Silva Junior, o mesmo dispensou o uso da palavra. Com
a palavra o vereador Julio Maria Christ, o mesmo dispensou o uso da palavra. Não havendo
mais orador inscrito, encerramos esta sessão às vinte horas.  E convidamos a todos  para a 
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décima  primeira  sessão  ordinária  que  será  realizada  no  dia  nove  de  julho  de  dois  mil  e
dezenove,  às dezenove horas. Do que constar, eu Salvador Negri Junior, servidor designado
lavrei a presente ata que após lida e achada conforme será assinada por todos vereadores
presentes. 

Câmara de Domingos Martins 19 de Junho de 2019.

DIOGO ENDLICH

PRESIDENTE 
GERSON CANAL

1º VICE-PRESIDENTE
EDUARDO JOSÉ RAMOS

2º VICE-PRESIDENTE

SILVESTRE ALVES DE OLIVEIRA 

VEREADOR
MANOEL DE OLIVEIRA BARCELOS JÚNIOR

VEREADOR

ALEXANDRO KILL
VEREADOR

HELOÍSIO RODRIGUES ALVES

VEREADOR
JEFFERSON HAND

VEREADOR

JOSÉ GAGNO 

VEREADOR 

JULIO MARIA CHRIST

VEREADOR 
NELSON SOARES DA SILVA JUNIOR

1º SECRETÁRIO ADOC

ROGÉRIO MANZOLI

VEREADOR

SANDRA CHRISTINA NEITZKE CHRIST 
VEREADORA
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