
 

 

ATA N°. 1253 DO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e dezoito às dezoito horas  reuniram-

se os Senhores Vereadores em Sessão Plenária Ordinária. Abertos os trabalhos da 

Sessão, o Senhor Presidente, solicitou à Segunda Secretária, Vereadora Rosane Fátima 

da Silva, que efetuasse a leitura da Ata Nº 1.252 de onze de setembro de dois mil e 

dezoito, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. Nas 

Comunicações e Convites, o Senhor Presidente, mencionou que entrou em contato com 

a Câmara, a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer – AAPECAN, de Passo Fundo 

que inaugurou no dia 22 de junho de 2018 oferecerá Serviço de Acolhimento 

Institucional, e atenderá pessoas que estão em tratamento oncológico no Hospital São 

Vicente de Paulo e Hospital da Cidade, tendo como região de abrangência 62 

municípios. Eles pediram doações em dinheiro aos Vereadores. Também  sobre 

mencionou sobre o convite para participarem do Lançamento da I EXPO COXILHA 

partir das 20h no dia 22 de setembro de 2018 no Ginásio Municipal. Em seguida, o 

Senhor Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, não houve inscrições. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente passou à Pauta do Dia, solicitando à Segunda 

Secretária que efetuasse a leitura da seguinte matéria: Projeto de Lei n°34, de 11 de 

setembro de 2018, autoriza a abertura de crédito adicional especial e um crédito 

suplementar n orçamento do exercício econômico e financeiro de 2018 no valor de R$ 

135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), e dá outras providências. Encaminhado 

para Análise das Comissões. Como não havia matéria para Ordem do dia, e não 

havia nada mais a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sessão, convocando os 

Vereadores para a próxima, que se realizará no dia 25 de setembro de 2018, terça-feira, 

às 18h00min, da qual foi lavrada a Ata, esta, que após lida e aprovada será assinada 

pelos seguintes Vereadores: 

 

 

 


