
 

 

ATA N°. 1182 DO DIA 28 DE MARÇO DE 2017 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e oito dias 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 1.181 de vinte e um de março de dois mil e dezessete, que depois de lida e submetida 

à apreciação, obteve Aprovação Unânime. Nas Comunicações e Convites, a Senhora 

Presidente mencionou que a Secretaria do Meio Ambiente está recebendo lixo 

eletrônico até o dia 20 de junho. Ainda, mencionou a leitura do Convite para Audiência 

Pública Macrorregional – Sustentabilidade Financeira do SUS, no dia 30 de março na 

Câmara de Vereadores de Erechim – RS, e do Convite enviado pela EMATER para 

participarem de um Coquetel de Confraternização, dia 30 de março às 9h30min. Após, a 

Senhora Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, não houve inscritos. 

Prosseguindo, o Primeiro Secretário, Vereador Pedro Simão de Oliveira Flores, efetuou 

a leitura da Pauta do Dia, onde constavam as seguintes matérias: Projeto de Lei n° 

1.717, de 27 de março de 2017, autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por 

tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse 

público, e dá outras providências, Encaminhado para Análise das Comissões. E, 

Pedido de Providência nº 010/2017: Solicita a instalação de um abrigo escolar na 

rodovia ERS 135 no Km 18 (próximo a Praça de Pedágio na entrada da torre de 

telefonia celular). (Autoria da Vereadora Débora Fátima França). Em seguida, Senhora 

Presidente passou à Ordem do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário que efetuasse a 

leitura do Parecer n°017/2017 da Comissão Geral e da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas, onde emitiram Parecer Favorável. Em discussão, não houve 

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

discussão o Pedido de Providência nº009/2017, 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 04 de abril de 2017, terça-feira, às 18h30min, da qual 

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

Vereadores: 
 

  


