
 

 

ATA N°. 1258 DO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e três dias do mês de outubro 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 ao Vice-Presidente, Vereador Pedro Simão de 

Oliveira Flores, que efetuasse a leitura da Ata Nº 1.257 de dezesseis de outubro de dois 

mil e dezoito, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação 

Unânime. Nas Comunicações e Convites, o Senhor Presidente mencionou o convite 

para participarem do Baile da Primavera do Grupo da Terceira Idade, no dia 27 de 

outubro a partir das 13h30min no Ginásio. Prosseguindo o Senhor Presidente relatou 

que devido ao Pedido de Licença Interesse protocolado pela Vereadora Rosane 

Fátima da Silva no dia 15 de outubro, foi convocado o 3º Suplente, Senhor Antônio 

Antunes da Silva, da Coligação UNIDOS PARA RENOVAR E CRESCER, para 

assumir a vaga de Vereador no Legislativo, e, em nome da Casa, deu  boas vindas ao 

Vereador Antônio. Também, foi realizada a Eleição do 2º Secretário da Mesa 

Diretora, o único Vereador que Protocolou a intenção para vaga foi o Vereador 

Antônio Antunes da Silva. O Senhor Presidente fez chamada nominal em ordem 

alfabética para que os Vereadores votassem, todos foram favoráveis, portanto, com 09 

(nove) votos o Vereador Antônio Antunes da Silva passa a ser o 2º Secretário. Em 

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

Prosseguindo, o Senhor Presidente passou à Pauta do Dia, solicitando ao Vice-

Presidente que efetuasse a leitura das seguintes matérias:  Projeto de Lei n°38, de 23 

de outubro de 2018, autoriza a cedência de Servidora Pública para o Cartório da 33ª 

Zona Eleitoral de Passo Fundo/RS, Encaminhado para Análise das Comissões. 

Pedido de Providência nº 007/2018: Solicita a instalação de Redutores de Velocidade 

(tachões ou quebra-molas) na Av. Ilso José Webber, principalmente em frente ao 

Escritório da Empresa Webber, devido a entrada e saída de veículos. Pedido de 

Providência nº008/2018: Solicita a instalação de Redutores de Velocidade (tachões ou 

quebra-molas) na Av. Natálio Vieira, ambos de Autoria do Vereador Marcelo de 

Oliveira. Após, o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, colocando em discussão o 

Projeto de Lei n°38/2018, onde as Comissões emitiram Parecer Favorável. Em 

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

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

Vereadores para a próxima, que se realizará no dia 30 de outubro de 2018, terça-feira, às 

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

seguintes Vereadores: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


