
 

 

ATA N°. 1208 DO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2017 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e dezessete às dezoito horas e trinta 

minutos, reuniram-se todos os Senhores Vereadores, em Sessão Plenária Ordinária. Abertos 

os trabalhos da Sessão, a Senhora Presidente, Débora Fátima França, solicitou ao Segundo 

Secretário, Vereador Tiago Souza Amarante, que efetuasse a leitura da Ata Nº 1.207 de 

dezenove de setembro de dois mil e dezessete, que depois de lida e submetida à apreciação, 

obteve Aprovação Unânime. Nas Comunicações e Convites, a Senhora Presidente 

mencionou sobre o Convite para participarem do 1° Seminário Regional de Juventude Rural 

no dia 05 de outubro, das 8h30min às 16h30min, no Distrito de São Roque, Passo Fundo/RS; 

e também sobre o Convite para participarem da Audiência Pública da Comissão de Educação, 

Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembléia Legislativa, no dia 06 de outubro, às 

10h, no Auditório do Centro de Eventos da UPF.  Ainda, a Senhora Presidente efetuou a 

leitura do Convite para participarem da Audiência Pública, para apresentação do 

demonstrativo de cumprimento das metas relativas ao Segundo Quadrimestre de 2017, que se 

realizará no dia 02 de outubro, às 14h00min, na Câmara Municipal. Em seguida, a Senhora 

Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, não houve inscrições. Prosseguindo, a Senhora 

Presidente, passou à Pauta do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário, Vereador Pedro Simão 

de Oliveira Flores, que efetuasse a leitura das seguintes matérias: Projeto de Lei n° 1.756, de 

19 de setembro de 2017, altera a Lei Municipal N°290 de 22 de dezembro de 1997 (Código 

Tributário Municipal). Projeto de Lei n° 1.757, de 26 de setembro de 2017, altera o Caput 

do Art. 1° da Lei Municipal n°1.755, de 19 de setembro de 2017. Os Projetos foram 

Encaminhados para Análise das Comissões. Após, a Senhora Presidente passou à Ordem 

do Dia, solicitando ao 1º Secretário que efetuasse a leitura dos seguintes Pareceres da 

Comissão Geral e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas: Parecer nº055/2017 

que tratam do Projeto de Lei N°1.755/2017, em discussão, não houve manifestações e em 

votação obteve Aprovação Unânime. Parecer nº056/2017 que tratam do Projeto de Lei 

N°1.756/2017, em discussão, não houve manifestações e em votação obteve Aprovação 

Unânime. Parecer nº057/2017 que tratam do Projeto de Lei N°1.757/2017, em discussão, 

não houve manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. Prosseguindo, passou à 

discussão as seguintes matérias: Pedido de Providência n°025/2017, em discussão, o 

Vereador Gelso Negri salientou que não é contra quem faz Pedidos de Providências, porém, 

neste caso, há 20 (vinte) dias já pediram melhorias na estrada, diante disso, estão elaborando 

um projeto para realização de benfeitorias diferenciadas no local. E, se posicionou contra o 

Pedido de Providência. O Vereador Alberto Manica de Ramos mencionou que não vê motivo 

de colocar Pedidos de Providências, e não sabia da existência desse projeto mencionado pelo 

Vereador Gelso, pois como tem resíduo no pátio das Obras, seria uma forma de facilitar o 

acesso à Empresa. Ponderou ainda que, os Vereadores precisam se preocupar com as questões 

de melhorias para as empresas que geram emprego e renda para o Município. Em votação, o 

Pedido foi Rejeitado por 5 (cinco) votos.  Pedido de Providência n°026/2017, em 

discussão não houve manifestações e em votação, obteve Aprovação Unânime. Como não 

havia nada mais a tratar, a Senhora Presidente encerrou a presente Sessão, convocando aos 



 

 

Senhores Vereadores para a próxima, que se realizará no dia 03 de outubro de 2017, terça-

feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta, que após lida e aprovada será assinada 

pelos seguintes Vereadores: 
 


