
 

 

ATA N°. 1205 DO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos cinco 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 1.204 de vinte 

e nove de agosto 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 

estava na mesa dos Senhores Vereadores a programação da Semana Farroupilha 2017, e que a 

Comissão de Assuntos Municipais – CAM enviou ofício convidando para Audiência Pública 

da EGR, no dia 12/09 na Assembléia Legislativa. Ainda, agradeceu a presença da Diretora da 

Escola Municipal Pantaleão Thomaz, Rosandra Fortunato, do Ex-Vereador, agora Chefe dos 

Serviços Urbanos, Vagner Negri, do Vice-Prefeito, Adão Airton de Oliveira e do Ex-Prefeito, 

José Luiz Dezordi Vicenzi. 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 da seguinte matéria: Projeto de Lei n° 1.753, de 25 de agosto de 2017, dispõe sobre 

as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2018 e dá outras providências. Encaminhado 

para Análise das Comissões. Pedido de Providência nº023/2017: que o Executivo 

Municipal encontre uma alternativa para a circulação de máquinas agrícolas no Perímetro 

Urbano, visando garantir a segurança no tráfego das máquinas e da população, (Autoria do 

Vereador Alberto Manica de Ramos). Pedido de Providência nº024/2017: contratação de um 

Professor de música para Escola de Educação Infantil Tia Sila, (Autoria do Vereador André 

Luiz Daré). Indicação n°004/17, em 04 de setembro de 2017: sugere ao Executivo 

Municipal que o veículo Van volte a fazer o transporte da Secretaria da Saúde, (Autoria do 

Vereador Aberto Manica de Ramos). Pedido de Informação n°004/17: por que foi 

descumprido o prazo de publicação da classificação preliminar do Processo Simplificado 

N°04/17 no site da Prefeitura, conforme o cronograma do processo, (Autoria do Vereador 

André Luiz Daré). Após, a Senhora Presidente passou à Ordem do Dia, solicitando ao 

Primeiro Secretário que efetuasse a leitura do seguinte Parecer da Comissão Geral e da 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas: Parecer nº052/2017, que trata do Projeto 

de Lei N°1.752/2017, onde emitiram Parecer Favorável. 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 12 de setembro de 2017, terça-feira, às 18h30min, da 

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

Vereadores: 
 

 


