
 

 

ATA N°. 1231 DO DIA 17 DE ABRIL DE 2018 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e dezoito às dezoito horas e trinta 

minutos, reuniram-se todos os Senhores Vereadores em Sessão Plenária 

Ordinária. Abertos os trabalhos da Sessão, o Senhor Presidente, Tiago Souza 

Amarante, solicitou à Segunda Secretária, Vereadora Rosane Fátima da Silva, que 

efetuasse a leitura da Ata Nº 1.230 de dez de abril de dois mil e dezoito, que depois 

de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. Nas Comunicações 

e Convites, o Senhor Presidente mencionou sobre Convite para participarem da 

solenidade de abertura oficial da Exposol 2018, a realizar-se às 10 horas do dia 03 

de maio de 2018, na Praça das Bandeiras do Parque de eventos Centenário Rui 

Ortiz. Em seguida, o Senhor Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, não 

houve inscritos. Prosseguindo, o Senhor Presidente passou à Pauta do Dia, 

solicitando à Segunda Secretária que efetuasse a leitura das seguintes matérias: 

Projeto de Lei n°18, de 10 de abril de 2018, autoriza a abertura de crédito 

adicional especial no orçamento do exercício econômico e financeiro de 2018 no 

valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), e dá outras providências. 

Encaminhado para Análise das Comissões; Pedido de Providência nº003/2018, 

realizar a limpeza dos entulhos depositados na Secretária de Obras, pois neste local 

já foi encontrados larvas do Aedes Aegypti e os moradores estão reclamando da 

proliferação dos ratos e insetos. (Autoria do Vereador Gilberto Maier Fernandes) e 

Pedido de Providência nº004/2018, solicita a construção de um abrigo na parada 

de ônibus no acostamento oposto à propriedade do Senhor Silvio Miorando, 

localizada na ERS 463. (Autoria do Vereador Tiago Souza Amarante). Após, o 

Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, mencionou sobre o Parecer da 

Comissão Geral e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas que 

emitiram Parecer Favorável ao Projeto de Lei n°18/2018, em discussão, não 

houve manifestações, e em votação, obteve Aprovação Unânime. Prosseguindo, 

passou à discussão as seguintes matérias: Pedido de Providência n°003/2018, em 

discussão, o Vereador Gilberto Maier Fernandes mencionou que já ocorreu essa 

situação, e novamente estão cometendo o mesmo erro, pedindo que a secretaria 

competente efetue a limpeza e o destino correto para o lixo. Em votação, obteve 

Aprovação Unânime. Pedido de Providência nº004/2018, em discussão não 

houve manifestações e em votação, obteve Aprovação Unânime. Como não havia 

mais nada a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente Sessão, convocando aos 

Senhores Vereadores para a próxima, que se realizará no dia 24 de abril de 2018, 

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

será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 
 


