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Ata nº 03/2018 da SESSÃO ORDINÁRIA realizada no dia 19 de fevereiro de 2018, às
19h00min, presidida pelo Vereador Agustinho André Arnhold-PTB, secretariada pelo vereador
Celso Marino Silva Santos-PDT, com a presença dos Vereadores, Mateus Barcelos-PT, Moacir
Castello Branco de Albuquerque-PMDB, Claudio Alves Ponte-PP, Sadi Reis da Silva-PSB,
Renato Medeiros Marques-PP e Marcelo Boff Veiga - REDE. O Presidente com a palavra
iniciou a sessão pedindo a proteção de Deus, sendo então cantado o Hino Riograndense. Foi
declarada aberta a sessão, passando-se à votação da Ata 02/2018, sendo a mesma aprovada.
Passou-se então à ORDEM DO DIA: a)
Projeto de Lei n° 78/2017, que “Disciplina a
concessão de patrocínio, na forma de apoio cultural, à radiodifusão comunitária no território do
Município de São Francisco de Paula- RS”. b)
Projeto
de
Lei
n°
83/2017
SUBSTITUTIVO, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o
BANCO DO BRASIL S.A., e dá outras providências. ” c)
Projeto de Lei n° 85/2017,
que “Dispõe sobre doação de área de terras, no Distrito Industrial à empresa Régis Antônio dos
Santos-ME, e dá outras providências”. d) Projeto de Lei n° 86/2017, que “Autoriza o Poder
Executivo Municipal a Firmar contrato de rateio para o ano de 2018 com o Consórcio Público
de Saneamento Básico da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos –PRÓ-SINOS” e)
Projeto de Lei n° 87/2017 SUBSTITUTIVO, que “Dispõe sobre o Sistema Municipal
de Cultura de São Francisco de Paula, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão,
inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e dá outras
providências” f)
Projeto de Lei n° 06/2018, que “Autoriza Abertura de Crédito Especial
no Orçamento Municipal. JUSTIFICATIVA: Este Projeto de Lei tem o objetivo de possibilitar
a abertura de crédito por superávit financeiro do exercício anterior, criando contas necessárias
para operacionalizar o uso dos referidos recursos; continuar garantindo o equilíbrio de Receita
e Despesa no orçamento municipal e possibilitar a garantia de atendimento da municipalidade
que buscam diariamente atendimento nas unidades básicas de saúde de nosso município, bem
como na própria Secretaria de Saúde. Diante do exposto, os nobres Vereadores não medirão
esforços, aprovando este Projeto de Lei. g) Projeto de Lei n° 07/2018, que “Autoriza abertura
de crédito especial no orçamento municipal” JUSTIFICATIVA: O Convênio n° 703210 foi
firmado entre a Prefeitura Municipal e o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação) em 30 de dezembro de 2010 tendo por objeto a construção de uma unidade do
PROINFÂNCIA – a Creche da Pedra Branca. A obra encontra-se paralisada tendo em vista
que não houve a conclusão do serviço. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de
Educação, obteve êxito na tentativa de retomada da obra a partir da prorrogação do Convênio.
Nosso Município possui lista de espera para vagas de crianças em idade de creche e não tem
espaço suficiente para abarcar essa demanda. Nessa perspectiva, a retomada e conclusão da
obra da Creche da Pedra Branca possibilita a abertura de novas vagas que certamente
contribuirão para redução dessa demanda. Diante do exposto, na certeza da costumeira atenção
desta Colenda Casa do Povo, solicitamos a apreciação e votação deste Projeto de Lei. h)
Projeto de Lei n° 08/2018, que “Autoriza abertura de crédito especial no orçamento
municipal” JUSTIFICATIVA: Encaminhamos para apreciação e aprovação desta Casa
Legislativa o Projeto de Lei referente à abertura de crédito especial no Orçamento Geral do
Município, no valor total de R$ 1.330.000,00 (Um milhão e trezentos e trinta mil reais). Sendo
R$ 916.000,00 (Novecentos e dezesseis mil) para Reconstrução do Ginásio Municipal Avelino
Foscarini da Silva com quadra poliesportiva - 980,40m²; R$ 174.000,00 (Cento e setenta e
quatro mil) para Reconstrução da quadra esportiva coberta, 608 m², da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Castelo Branco e R$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil) para a
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Reconstrução da Área Administrativa, 182 m², da Escola Municipal de Ensino Fundamental
Castelo Branco. A abertura do Crédito Especial que ora solicitamos, se faz necessária para a
inclusão dos novos elementos de despesa, em atividades já existentes, considerando a
necessidade para utilização dos valores em despesas decorrentes a plena execução das metas
descritas acima, destruídos pelo Tornado ocorrido do dia 12/03/2017. O recurso financeiro é
destinado ao Município a título de transferência obrigatória segundo os termos da legislação
vigente; vinculado ao Plano de Trabalho Protocolo: REC-RS-4318200-20170411-01 –
Ministério da Integração Nacional. Pelo exposto, submetemos o presente Projeto de Lei para
apreciação dos Nobres Vereadores desta Egrégia Casa Legislativa. i) Projeto de Lei n° 09/2018,
que “Autoriza abertura de crédito especial no orçamento municipal” JUSTIFICATIVA:
Encaminhamos Projeto de Lei para apreciação e aprovação, requerendo abertura de Crédito
Especial no orçamento vigente do recurso oriundo do FNDE para construção de escola no
Distrito de Lajeado Grande, no valor de R$ 784.166,21 (setecentos e oitenta e quatro mil, cento
e sessenta e seis reias e vinte e um centavos) Cabe salientar a grande importância da construção
desta escola para o crescimento da Educação em nosso Município, e para o melhor atendimento
das crianças desta localidade. Diante do exposto, na certeza da costumeira atenção desta
Colenda Casa do Povo, solicitamos a apreciação e votação deste Projeto de Lei. j)
Projeto de Lei n° 10/2018, que “Autoriza abertura de crédito especial no orçamento
municipal.” JUSTIFICATIVA: Encaminhamos para apreciação e aprovação desta Casa
Legislativa o Projeto de Lei referente à abertura de crédito especial no Orçamento Geral do
Município, no valor total de R$ 493.100,00 (Quatrocentos e noventa e três mil e cem reais),
vinculados ao Contrato de Repasse nº 849907/2017/MCIDADES/CAIXA – Objeto:
Pavimentação do Trecho da Área Central da Avenida Júlio de Castilhos. A abertura do Crédito
Especial que ora solicitamos, se faz necessária para a inclusão dos novos elementos de despesa,
em atividades já existentes, considerando a necessidade para utilização dos valores em despesas
decorrentes a plena execução do objeto pactuado entre este Município e o Ministério das
Cidades. Pelo exposto, submetemos o presente Projeto de Lei para apreciação dos Nobres
Vereadores desta Egrégia Casa Legislativa. k)
Projeto de Lei n° 11/2018, que “Autoriza
abertura de crédito especial no orçamento municipal.” JUSTIFICATIVA: Encaminhamos para
apreciação e aprovação desta Casa Legislativa o Projeto de Lei referente a devolução das sobras
dos recursos financeiros e rendimentos no valor de R$ 11.189,36 (onze mil cento e oitenta nove
reais e trinta e seis centavos) recebidos pelo Ministério da Integração Nacional por meio de
transferência obrigatória para as ações de resposta visando o cumprimento das metas Reconstrução da Escola Municipal de Ensino Fundamental Castelo Branco para
restabelecimento das funções educacionais e Restabelecimento do Sistema de Iluminação
Pública, vinculados ao Plano de Trabalho nº RES-RS-4318200-20170508-02. O Projeto de Lei
ora apresentado, se faz necessário devido a necessidade de efetuarmos a devolução dos créditos
que sobraram mesmo após a conclusão das metas descritas acima ao concedente, visando o
restabelecimento das funções educacionais da escola e parte da iluminação pública destruídos
pelo Tornado ocorrido no dia 12/03/2017. Pelo exposto, submetemos o presente Projeto de Lei
para apreciação dos Nobres Vereadores desta Egrégia Casa Legislativa. k) 6.3 – Projetos de
Lei de Origem Legislativa a) Projeto de Lei n° 09/2017, que “Estabelece dever de Prestação de
Contas ao Legislativo Municipal por parte das empresas prestadoras de Serviços Públicos de
Saúde e Recolhimento e Destinação de Resíduos Sólidos no Município de São Francisco de
Paula, /RS.” b)
Projeto de Lei n° 10/2017, que “Institui o Programa Municipal do
Primeiro Emprego e dispõe sobre o cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
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de empresa que aderir a esse Programa”. 6.3.3 – Projetos de Decreto a) Projeto de Decreto
n° 01/2017, que “Dispõe sobre a prestação de contas do Administrador do Executivo Municipal
Sr Décio Antônio Colla, referente ao exercício do ano de 2007, e dá outras providências. ” b)
Projeto de Decreto n° 02/2017, que “Dispõe sobre a prestação de contas do
Administrador do Executivo Municipal Sr Décio Antônio Colla, referente ao exercício do ano
de 2012, e dá outras providências. ” Após suspensa a presente Sessão, por dez minutos, para
que as Comissões emitissem seus Pareceres, esta foi reiniciada, sendo solicitada a leitura dos
Pareceres exarados pelas Comissões à matéria específica desta Sessão Ordinária. Passou-se a
leitura de Parecer exarado pelas Comissões de Constituição e Legislação e de Orçamento e
Finanças ao Projeto de Lei n° 83/2018 SUBSTITUTIVO, que “Autoriza o Poder Executivo a
contratar operação de crédito com o BANCO DO BRASIL S.A., e dá outras providências.”
Passando-se a discussão e a votação do referido Projeto, foi o mesmo aprovado por quatro votos
a três. Foram contrários à aprovação do Projeto de Lei citado os vereadores Moacir Castello
Branco de Albuquerque-PMDB, Mateus Barcelos-PT e Marcelo Sapinho-REDE. A seguir,
passou-se a leitura de Parecer exarado pela Comissão de Constituição e Legislação ao Projeto
de Lei n° 85/2017, que “Dispõe sobre doação de área de terras, no Distrito Industrial à empresa
Régis Antônio dos Santos-ME, e dá outras providências”, sendo o mesmo favorável à
aprovação de tal Projeto. Passando-se à discussão e à votação do Projeto de Lei anteriormente
citado, foi o mesmo aprovado, por unanimidade. Ato contínuo, passou-se a leitura de Parecer
exarado pelas Comissões de Constituição e Legislação e de Orçamento e Finanças ao Projeto
de Lei n° 06/2018, que “Autoriza Abertura de Crédito Especial no Orçamento Municipal”,
sendo ambos favoráveis a aprovação do Projeto citado. Passando-se à discussão e à votação de
tal projeto, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Passou-se a leitura das proposições:
Proposição nº 31/2018 Apresentada pelos Vereadores proponentes: Renato Medeiros Marques
– PP e Claudio Alves Ponte - PP MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO: Que seja encaminhada
MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO aos senhores Luciano e Ronaldo Pacheco por terem
representado nosso município no 32º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria – o maior da
América Latina. JUSTIFICATIVA Por terem representado com extrema competência
consagrando o potencial do nosso município e dos participantes em desenvolver o segmento
cultural e tradicionalista no 32º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria. 1º Lugar Força D –
Luciano e Ronaldo Pacheco – representando o CTG Otávio Lopes. Proposição nº 32/2018
Apresentada pelos Vereadores proponentes: Renato Medeiros Marques – PP, Claudio Alves
Ponte - PP e Sadi Reis – PSB MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO: Que seja encaminhada
MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO ao senhor Dante Lantl, por ter representado nosso município
no 32º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria – o maior da América Latina.
JUSTIFICATIVA Por ter representado com extrema competência consagrando o potencial do
nosso município e dos participantes em desenvolver o segmento cultural e tradicionalista no
32º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria. 2º Lugar Laço Vaqueano – Dante Lantl –
representando o Piquete Presilha Cazuzense. Proposição nº 33/2018 Apresentada pelos
Vereadores proponentes: Renato Medeiros Marques – PP e Claudio Alves Ponte - PP MOÇÃO
DE PARABENIZAÇÃO:Que seja encaminhada MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO à senhorita
Bruna Teixeira Reis por ter representado nosso município no 32º Rodeio Crioulo Internacional
de Vacaria – o maior da América Latina. JUSTIFICATIVA Por terem representado com
extrema competência consagrando o potencial do nosso município e dos participantes em
desenvolver o segmento cultural e tradicionalista no 32º Rodeio Crioulo Internacional de
Vacaria. 2º Lugar Laço de Prenda - Bruna Teixeira Reis – representando o CTG Lajeado Bonito.
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Proposição nº 34/2018 Apresentada pelos Vereadores proponentes: Renato Medeiros Marques
– PP e Claudio Alves Ponte - PP MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO Que seja encaminhada
MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO aos senhores Alexandre e Augusto Hehn por terem
representado nosso município no 32º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria – o maior da
América Latina. JUSTIFICATIVA Por terem representado com extrema competência
consagrando o potencial do nosso município e dos participantes em desenvolver o segmento
cultural e tradicionalista no 32º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria. 1º Lugar Laço Pai e
Filho – Alexandre e Augusto Hehn – representando o Piquete Recanto do Lago. Proposição nº
35/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo Sapinho-Rede PEDIDO DE
INFORMAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Marcos André
Aguzzolli, os seguintes QUESTIONAMENTOS: Cópia de todos os empenhos do mês de
Fevereiro de 2018 com suas respectivas notas fiscais. JUSTIFICATIVA Para fiscalizar o
cumprimento das Leis. Proposição nº 36/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo
Sapinho-Rede PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr.
Prefeito Marcos André Aguzzolli, os seguintes QUESTIONAMENTOS: Qual critério utilizado
por parte do Poder Executivo Municipal para a escolha dos membros que compõe as diversas
Comissões existentes? Onde é feita a divulgação das referidas escolhas? JUSTIFICATIVA Para
fiscalizar o cumprimento das Leis e o princípio constitucional de publicidade. Proposição nº
37/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo Sapinho-Rede PEDIDO DE
INFORMAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Marcos André
Aguzzolli, os seguintes QUESTIONAMENTOS: Qual foi a empresa declarada ganhadora da
Licitação para realização do Concurso Público Municipal? Já tem data para a publicação do
Edital de Abertura do Concurso? JUSTIFICATIVA Para fiscalizar o cumprimento das Leis.
Proposição nº 38/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo Sapinho-Rede
PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Marcos
André Aguzzolli, os seguintes QUESTIONAMENTOS: Com base na resposta da Proposição
145.2017, referente a Prestação de Contas da viagem ao Rio de Janeiro: Foram enviados os
representantes para participar do espaço para divulgação do município na Carnavalia 2017? Foi
montada a comitiva de carnavalescos do município para participação do evento? A equipe da
Escola de Samba Mangueira veio ao município ofertar as oficinas de projetos, carpintaria,
serralheria, costura, confecção de fantasias e alegorias? Referente a “parceria” com a Estação
Primeira de Mangueira para qualificação do Carnaval no município, como está o andamento
das tratativas? Referente aos “acordos costurados” para qualificação dos eventos já existentes
como o Carnaval, quais ações foram tomadas para o crescimento do evento? Qual benefício
que a referida viagem trouxe ao nosso município? JUSTIFICATIVA Para fiscalizar o
cumprimento das Leis. Proposição nº 39/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo
Sapinho-Rede PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr.
Prefeito Marcos André Aguzzolli, os seguintes QUESTIONAMENTOS: Cópia dos laudos
sobre queima de campo; JUSTIFICATIVA Para fiscalizar o cumprimento das Leis. Proposição
nº 40/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo Sapinho – Rede INDICAÇÃO:
Que seja encaminhada ao Prefeito Municipal, a seguinte INDICAÇÃO: Que seja feito um
programa municipal para atrair emprego para o município. JUSTIFICATIVA Para geração de
emprego e renda. Proposição nº 41/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo
Sapinho – Rede INDICAÇÃO: Que seja encaminhada ao Prefeito Municipal, a seguinte
INDICAÇÃO: Que a escolha dos membros participantes das Comissões existentes no sistema
público municipal seja feita de forma democrática. JUSTIFICATIVA Para que todos os
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servidores tenham a oportunidade de participar da escolha de forma democrática. Proposição
nº 42/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo Sapinho- Rede PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, o seguinte
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Conserto da Estrada do Rincão dos Kroeff. JUSTIFICATIVA
A pedido dos moradores e pessoas que transitam pela localidade. Proposição nº 43/2017
Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo Sapinho- Rede PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, o seguinte
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Roçada e limpeza no Cemitério Municipal. JUSTIFICATIVA
A pedido da comunidade, pois o mato está alto e também por questão de respeito com os
familiares que tem seus entes queridos ali. Proposição nº 44/2018 Apresentada pelo Vereador
proponente: Professor Mateus – PT PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao
Excelentíssimo Prefeito Municipal, o seguinte PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Solicito
atendimento às ruas do Bairro Cipó, que encontram-se intransitáveis. JUSTIFICATIVA As ruas
do Bairro Cipó, principalmente as ruas A, B e C da Lage encontram-se em péssimo estado de
conservação. Proposição nº 45/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Professor Mateus
– PT PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito
Municipal, o seguinte PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Solicito atendimento da Secretaria
Municipal do Interior para melhorias da estrada que liga a Localidade da Pedra Lisa à Cazuza
Ferreira, bem como a restauração da Ponte do " Tomé". JUSTIFICATIVA Com o início do ano
letivo o transporte escolar passa diariamente pela estrada e pela ponte, que requerem melhorias.
Proposição nº 46/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Professor Mateus – PT
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal,
o seguinte PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Solicito recolhimento de entulhos e melhorias nas
ruas Amélia de Souza e Francisco Paglioli, no Bairro Rincão. JUSTIFICATIVA As Ruas
mencionadas necessitam de reparos e manutenção, além de recolhimento de entulhos.
Proposição nº 47/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Professor Mateus – PT
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal,
o seguinte PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Os moradores da Localidade de Fazenda Velha, no
Distrito de Cazuza Ferreira, Solicitam providências para conserto das estradas locais e
restauração da iluminação pública em frente ao Salão da Comunidade. JUSTIFICATIVA Em
virtude do início do ano letivo, o transporte escolar conduz os alunos às escolas, sendo
necessária a melhoria e manutenção das estradas, além do trânsito de moradores. Proposição
nº 48/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Professor Mateus – PT PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, o seguinte
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Solicito conserto da rede de esgoto pluvial na Rua Estácio de
Sá, próximo à rua Paquetá. JUSTIFICATIVA O esgoto escorre pela rua, causando mau cheiro.
Proposição nº 49/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Professor Mateus – PT
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal,
o seguinte PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Solicito às Secretarias Municipais de
Administração e da Fazenda o encaminhamento de cópia virtual de todos os empenhos de
compras realizados por todas as secretarias do governo municipal, para o endereço eletrônico
da Câmara Municipal de Vereadores, para que sejam distribuídas entre os vereadores.
JUSTIFICATIVA Para qualificação da fiscalização Legislativa sobre todas as atividades do
poder executivo municipal. Proposição nº 50/2018 Apresentada pelo Vereador proponente:
Professor Mateus – PT PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Que seja encaminhada ao
Excelentíssimo Sr. Prefeito Marcos André Aguzzolli, os seguintes QUESTIONAMENTOS:
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Solicito informações sobre a quantidade de exames de ressonância magnética encaminhados e
realizados mensalmente pela Secretaria Municipal de Saúde. JUSTIFICATIVA Para
fiscalização dos serviços públicos prestados à população. Proposição nº 51/2018 Apresentada
pelo Vereador proponente: Professor Mateus – PT PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Que seja
encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Marcos André Aguzzolli, os seguintes
QUESTIONAMENTOS: Solicito informações à Secretaria Municipal de Planejamento sobre o
andamento das obras de construção de habitações Sociais. JUSTIFICATIVA Para fiscalização
dos serviços públicos prestados à população e para informar a população cadastrada nos
programas sociais de habitação sobre a construção das 105 casas populares que tiveram
orçamento aprovado. Proposição nº 52/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Professor
Mateus – PT PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr.
Prefeito Marcos André Aguzzolli, os seguintes QUESTIONAMENTOS: Solicito informações
sobre assinatura de convênio contratual com a Corsan com esse município e qual o motivo de
alguns caminhões Pipas buscarem, regularmente, água da Corsan de um hidrante municipal e
levar para Canela. JUSTIFICATIVA Para fiscalização dos serviços públicos. Proposição nº
53/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo Sapinho-REDE PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, o seguinte
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Conserto da Estrada Geral do Salto JUSTIFICATIVA A
pedido dos moradores, pois haverá festa da localidade neste final de semana e a estrada está em
péssimo estado de conservação. Aproveitando este pedido de providências já faço o convite
para prestigiar o evento: Baile dia 24/02 e festa com almoço no dia 25/02. Proposição oral,
apresentada pelo vereador Caduco-PP, solicitando que seja envaida Moção de Pesar aos
familiares do senhor Avalnir Rodrigues dos Santos. Encerrada a Ordem do Dia, o Presidente
declara encerrada a Sessão e convoca aos vereadores para a próxima Sessão Ordinária, a
realizar-se na data de 26 de fevereiro de 2018, às 19h00min, nas dependências desta Casa
Legislativa. Registra-se que a presente Sessão foi integralmente gravada, estando a mesma
disponível em arquivo digital na Secretaria desta Câmara. Nada mais havendo a tratar eu,
Daniela Santos, Auxiliar Administrativo/Legislativa, matrícula 06/2015, lavrei a presente Ata
que após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente, vice presidente e pelo 1°
secretário, sala das sessões, 22 de fevereiro de 2018.
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Presidente do Legislativo

___________________________
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_______________________________
Celso Marino Silva Santos-PDT
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______________________________
Daniela Santos
Auxiliar Adm/Leg
Matrícula 06/2015

