
 

 

ATA N°. 1275 DO DIA 26 DE MARÇO DE 2019 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e dezenove às dezoito horas e trinta 

minutos, reuniram-se os Senhores Vereadores, em Sessão Plenária Ordinária. Abertos 

os trabalhos da Sessão, o Senhor Presidente, solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador 

Pedro Simão de Oliveira Flores, que efetuasse a leitura da Ata Nº1.274 de dezoito de 

março de dois mil e dezenove, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve 

Aprovação Unânime. Em seguida, o Senhor Presidente abriu inscrições à Tribuna 

Livre, não houve inscrições. Prosseguindo, o Senhor Presidente passou à Pauta do Dia, 

solicitando ao Primeiro Secretário que efetuasse a leitura das seguintes matérias: 

Projeto de Lei n°16, de 19 de março de 2019, autoriza o Poder Executivo ma contratar 

pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional 

interesse público, e dá outras providências. Projeto de Lei n°17, de 19 de março de 

2019, autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado para 

atender necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras 

providências. Os Projetos foram Encaminhados para Análise das Comissões. 

Pedido de Providência nº001/2019, solicita a construção de um abrigo na parada de 

ônibus no acostamento oposto à propriedade do Senhor Silvio Miorando, localizada na 

ERS 463. Tendo em vista que o mesmo Pedido foi emitido em abril de 2018 (Pedido de 

Providência N°004/2018), e até o momento não foi atendido. Pedido de Providência 

nº002/2019, solicita a isolação ou retirada das luminárias em frente à Escola Pantaleão 

Thomaz. Tendo em vista que a maioria estão danificadas, e devido ao fluxo de crianças 

que transitam pelo local, podem ocasionar acidentes.  Pedido de Providência 

nº003/2019, solicita o patrolamento e cascalhamento de toda extensão da estrada que 

passa em frente à propriedade do Senhor Darci Caus. Pois há bastante fluxo de 

caminhões e máquinas agrícolas em períodos de safra. Em seguida, o Senhor Presidente 

passou à Ordem do Dia, colocando em discussão e votação as seguintes matérias, com 

Parecer Favorável das Comissões: Projeto de Lei n°16/2019 e Projeto de Lei 

n°17/2019, não houve manifestações e em votação, obtiveram Aprovação Unânime. 

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

para próxima no dia 02 de abril de 2019, terça-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a 

Ata, esta, que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 
 


