
 

 

ATA N°. 1210 DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2017 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dez dias do mês de outubro 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 1.209 de três 

de outubro 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 Vereadores o convite para participarem do Seminário “A Educação no 

Desenvolvimento Regional”, no dia 16 de outubro, às 09h30min, no Auditório IFRS – 

Campus Sertão/RS, e o Convite para Dia de Campo no dia 17 de outubro, às 8h30min, na RS 

135 KM 15 – Coxilha/RS. Ainda, a Senhora Presidente efetuou a leitura do Ofício/Gab. 

N°128/2017 que tratava da Resposta do Pedido de Informação n°003/2017. 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° 

1.749, de 15 de agosto de 2017, altera a Lei N° 1.440, de 03 de julho de 2013 que dispõe 

sobre o Programa de Vale-Alimentação, e dá outras providências. Encaminhado para 

Análise das Comissões. Após, a Senhora Presidente passou à Ordem do Dia, solicitando ao 

Primeiro Secretário que efetue a leitura do Parecer nº058/2017 da Comissão Geral de 

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

Lei Legislativo n°002/2017, onde Emitiram Parecer Favorável. Em discussão não houve 

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

discussão as seguintes matérias: Pedido de Providência n°027/2017, o Vereador Gelso Negri 

relatou que o proprietário da área onde está o Parque de Eventos entrou com uma ação contra 

o Município, o valor da ação está em torno de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), 

ponderando que Parque não é do Município, mas é favorável ao Pedido de Providência. O 

Vereador Alberto Manica de Ramos mencionou que não conhecia essa ação contra o 

Município, no entanto, o Parque continua sendo Patrimônio Público, é dever do Município 

zelar, caso não fosse do Município, qual a razão da criação do cargo de Chefe do Parque, 

onde foi contratado um funcionário para o cargo. O Vereador Pedro Simão de Oliveira Flores 

ressaltou que além da pintura é necessária a revitalização geral do Parque, devido ao descaso 

que sofreu durante anos, e salientou que é Patrimônio do Município sim, porém, só uma 

pessoa não consegue realizar a manutenção, é preciso que os usuários do local também 

colaborem com a preservação e melhorias. Ainda, o Vereador sugeriu que juntamente com a 

EGR terão de encontrar alternativas para garantir maior segurança no acesso ao Parque de 

Eventos, talvez instalação de lombadas e sinalização, pois em dias de eventos há grande 

circulação de veículos, animais e pedestres. Em votação, o Pedido obteve Aprovação 

Unânime. Em seguida passou à discussão o Pedido de Providência nº028/2017, não houve 

manifestações e em votação, foi Aprovado por Unanimidade. 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 17 de outubro de 2017, terça-feira, às 18h30min, da 



 

 

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

Vereadores: 
 

 

 


