
 

 

ATA N°. 1178 DO DIA 01 DE MARÇO DE 2017 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Ao primeiro dia do mês de março 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 1.177 de vinte e um de fevereiro 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, o Vereador Pedro Simão de Oliveira Flores solicitou 

inscrição. Prosseguindo, o Primeiro Secretário, Vereador Pedro Simão de Oliveira 

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

Moção de Repúdio à Proposta de Reforma da Previdência (PEC n. 287 de 2016), 
expressando nossa indignação contra toda e qualquer afronta aos direitos dos 

trabalhadores e aposentados brasileiros. (Autoria de todos os Vereadores); Relatórios 

do Processo de Contas de Gestão Exercício Financeiro 2011, e do Processo de 

Contas de Governo Exercício Financeiro 2014, os Processos de Contas foram 

Encaminhados para Análise das Comissões.  Em seguida, a Senhora Presidente 

passou à Ordem do Dia, colocando em discussão a Moção de Repúdio à Proposta de 

Reforma da Previdência (PEC n. 287 de 2016), não houve manifestações, e em 

votação, obteve Aprovação Unânime. Prosseguindo, a Senhora Presidente, passou à 

Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Pedro Simão de Oliveira Flores que ocupasse 

seu espaço. O Vereador saudou aos presentes, ressaltando a situação crítica das 

seguintes Ruas do Município, por serem muito estreitas: Rua Valmi Pedroso Severo em 

frente ao Posto de Saúde, Rua Fernando Goelzer e Rua Marcos Santos. Ainda, ponderou 

que gera dificuldade de tráfego de veículos, e teme acidentes, além, do acúmulo de 

entulho que é depositado nas ruas, sugerindo aos Vereadores realizarem uma reunião 

juntamente com o Senhor Prefeito e Secretários para encontrarem soluções.  O Vereador 

Gilberto Maier Fernandes relatou que na Legislatura passada, os Vereadores sugeriram 

a construção de estacionamento oblíquo na Rua Valmi Pedroso Severo, em frente ao 

Posto de Saúde, porém, foram informados que seria necessário concluir a construção do 

Posto para verificar a viabilidade da construção do estacionamento. O Vereador, 

também ponderou que é preciso realizar um trabalho de conscientização da população, 

para que somente nos dias estipulados de coleta de lixo, depositem entulhos nas ruas. O 

Vice-Presidente, Vereador Marcelo de Oliveira, assumiu a Presidência da Casa, para 

que a Vereadora Débora Fátima França ocupasse a Tribuna. A Vereadora saudou aos 

presentes, salientando que é necessário estudo de viabilidade, e consultar os moradores 

das Ruas mencionadas, para que junto à Administração Municipal encontrem uma 

solução para o problema. Assumindo a Presidência, a Vereadora Débora Fátima França, 

concedeu a palavra ao Vereador Marcelo de Oliveira, ele, ressaltou que a questão das 

Ruas citadas, deve ser tomada providências urgentes, pois teme a segurança dos 

usuários das referidas ruas, principalmente com os pedestres e as crianças. Também 

mencionou a Rua Adão Trindade em frente à Escola de Educação Infantil Tia Sila, que 



 

 

também é estreita. 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 07 de março de 2017, terça-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta, 

que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 
 

 

  


