
 

 

ATA N°. 1175 DO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2017 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete às dezoito horas e trinta 

minutos reuniram-se os Senhores Vereadores: André Luiz Daré, Débora Fátima França, 

Gilberto Maier Fernandes, Jorge Luiz Assumpção Pedroso, Marcelo de Oliveira, Pedro 

Simão de Oliveira Flores, Querli Oliveira dos Santos, Rosane Fátima da Silva e Tiago 

Souza Amarante, 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 1.174 de trinta de janeiro de 

dois mil e dezessete, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação 

Unânime. Logo após, a Senhora Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, não 

houve inscrições. Prosseguindo, o Primeiro Secretário, Vereador Pedro Simão de 

Oliveira Flores, efetuou a leitura da Pauta do Dia, onde constavam as seguintes 

matérias: Pedido de Providência nº003/2017: Melhorias na estrada que dá acesso a 

propriedade dos Senhores: Ademir Keller, Adércio Bressan, e Aércio Seidler, na 

Comunidade de Arroio de Fátima; Pedido de Providência nº004/2017: Padronização 

das lombadas de acordo com o Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN 

(Resolução n° 567/80), e Pedido de Providência nº005/2017: Melhorias na Av. Italino 

Sartori e Rua Osório Teixeira, colocação de meio-fio, pintura e sinalização (com placa 

de “Pare”, e sinalizado no chão com pintura), colocação de tachões (na Rua Osório 

Teixeira para evitar a invasão da pista contrária, prevenindo acidentes e melhorar o 

fluxo de veículos), todos os Pedidos de Autoria do Vereador Tiago Souza Amarante. 

Em seguida, a Senhora Presidente passou à Ordem do Dia, solicitando ao Primeiro 

Secretário, que efetuasse a leitura dos seguintes Pareceres: Parecer nº009/2017 da 

Comissão Geral de Pareceres, que trata do Projeto de Lei N°1.711/2017, onde 

emitiram Parecer Favorável, tanto a Assessoria Jurídica, bem como, a Comissão Geral 

de Pareceres, sugeriram que as futuras alterações em peças dos uniformes escolares 

evitem contemplar símbolos/dados/datas que possam ser entendidas como promoção da 

administração ou de seus gestores, o que configuraria, em tese, “desrespeito ao princípio 

constitucional da impessoalidade”. Em discussão, não houve manifestações e em 

votação, obteve Aprovação Unânime. Parecer nº010/2017 da Comissão Geral de 

Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do 

Projeto de Lei N°1.712/2017, onde emitiram Parecer Favorável. Em discussão não 

houve manifestações e em votação, obteve Aprovação Unânime. Após, passou para 

discussão o Pedido de Informação n°002/2017, 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 14 de fevereiro de 2017, terça-feira, às 18h30min, da 

qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes 

Vereadores: 
 


