
 

 

ATA N°. 1183 DO DIA 04 DE ABRIL DE 2017 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 
Aos quatro dias do mês de abril 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 1.182 de vinte e oito de março de dois mil e dezessete, que depois de lida e 

submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. Nas Comunicações e Convites, 

parabenizou ao Vereador Marcelo de Oliveira que esteve de aniversário no dia 02 de 

abril. E, mencionou o Convite para participarem do Seminário Pavimentação 

Intertravada: uma solução para as cidades, no dia 26 de abril em Tapejara. 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° 

1.718, de 04 de abril de 2017, altera a redação do art.1° da Li Municipal n° 1.720, de 

20 de março de 2017, Encaminhado para Análise das Comissões. Pedido de 

Providência nº 011/2017: Cascalhamento da estrada que dá acesso a propriedade do Sr. 

Valdir Provensi, na comunidade de Colônia Miranda. (Autoria do Vereador André Luiz 

Daré), e Pedido de Providência nº 012/2017: Solicita a construção de um quebra-

molas de cascalho, na final da Avenida Natálio Vieira, (para frente do galpão do Tarso 

Limbeger). (Autoria do Vereador André Luiz Daré). A Senhora Presidente efetuou a 

leitura do Relatório da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas: referente à 

Prestação de Contas de Gestão do Exercício Financeiro de 2011, de responsabilidade 

dos Gestores Sr. Clemir José Rigo e Sra. Eni Webber Baseggio, processo nº 000525-

0200/11-3. Em seguida, Senhora Presidente passou à Ordem do Dia, solicitando ao 

Primeiro Secretário que efetuasse a leitura do Parecer n°018/2017 da Comissão Geral 

e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei 

n°1.718/2017, onde emitiram Parecer Favorável. Em discussão, não houve 

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

discussão o Pedido de Providência nº010/2017, a Vereadora Débora França justificou 

que a construção deste abrigo é importante, pois além dos alunos, há também 

funcionários/colaboradores de duas Empresas, PIONNER e UBS (Unidade Básica de 

Sementes) da Sementes Webber que utilizam o transporte intermunicipal, e necessitam 

do abrigo para proteção das intempéries do tempo. E, destacou que foi encaminhada 

solicitação de autorização para instalação do abrigo para EGR. Em votação, o Pedido de 

Providência, 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, excepcionalmente, no dia 10 de abril de 2017, 

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

será assinada pelos seguintes Vereadores:  


