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Ata nº 22/2018 da SESSÃO ORDINÁRIA realizada no dia 09 de julho de 2018, às 19h00min,
presidida pelo Vereador Agustinho André Arnhold-PTB, secretariada pelo vereador Celso
Marino Silva Santos-PDT, com a presença dos Vereadores José Luis Ferreira de Souza-PSC,
Renato Medeiros Marques-PP, Mateus Barcelos-PT, Moacir Castello Branco de AlbuquerqueMDB, Sadi Reis da Silva-PSB e Marcelo Boff Veiga - REDE. Foi declarada aberta a sessão,
pedindo-se a proteção de Deus, sendo então cantado o Hino Riograndense. A seguir, passouse a votação da Ata de número 21/2018, sendo a mesma aprovada. Dando prosseguimento,
passou-se aos expedientes Recebidos: Memorando, recebido da bancada do PP, justificando a
falta, à esta Sessão Ordinária, do vereador Caduco-PP. Convite, recebido do senhor Otelio
Drebes, Fundador das Lojas Lebes, para participação em III Fórum Permanente de
Desenvolvimento Econômico, no dia 19/07/2018, às 19 horas, na Sociedade Cruzeiro.
Prosseguindo-se aos Projetos de Lei Projetos de Lei de Origem Executiva em Regime
Ordinário: a) Projeto de Lei n° 20/2018, que “Altera Anexo I da Lei nº3016 de 21 de janeiro
de 2014 que Autoriza o Poder Executivo Municipal a estabelecer o Calendário de Eventos do
Município, e dá outras providências” b)
Projeto de Lei n° 26/2018 SUBSTITUTIVO, que
“Institui o Conselho Consultivo do Parque Natural Municipal da Ronda” JUSTIFICATIVA
Toda Unidade de Conservação deve ter um conselho gestor, conforme prevê o Art. 29 da Lei
Federal nº 9.985 de 18 de julho de 2000, que define o Sistema Estadual de Unidades de
Conservação – SNUC, e, terá como função, auxiliar o Coordenador de Gestão do Parque
Natural Municipal da Ronda na sua gestão, e integrá-la à população e às ações realizadas em
seu entorno. O conselho gestor deve terá a representação de órgãos públicos, tanto da área
ambiental como de áreas afins (pesquisa científica, educação, cultura, turismo, paisagem,
arquitetura entre outras), e da sociedade civil, como a população residente e do entorno,
população tradicional, proprietários de imóveis no interior da UC, trabalhadores e setor privado
atuantes na região, comunidade científica e organizações não-governamentais com atuação
comprovada na região. O Conselho será consultivo e seus membros não receberão remuneração
para o exercício desta função. Será competência do Conselho Consultivo do Parque Natural
Municipal da Ronda: Acompanhar a elaboração, implementação e revisão do plano de manejo
do Parque da Ronda, buscar a integração do Parque da Ronda com as demais unidades e espaços
territoriais especialmente protegidos e com o seu entorno, buscar a compatibilização dos
interesses dos diversos segmentos sociais relacionados com a unidade, avaliar o orçamento da
unidade e o relatório financeiro anual elaborado pelo órgão executor em relação aos objetivos
da Parque da Ronda, manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de
impacto na zona de amortecimento, mosaicos ou corredores ecológicos e propor diretrizes e
ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação com a população do entorno ou do
interior da unidade, conforme o caso. Salienta-se também que o Conselho Municipal de Meio
Ambiente, em reunião extraordinária realizada no dia 04 de julho, aprovou por unanimidade o
presente Projeto de Lei. Diante do exposto, na certeza da costumeira atenção desta Colenda
Casa do Povo, solicitamos a apreciação e votação deste Projeto de Lei. Sem mais para o
momento, aproveitamos o ensejo para apresentar a Vossa Excelência nossos protestos de
elevada estima e distinta consideração. c) Projeto de Lei n° 29/2018, que “Autoriza abertura
de crédito especial no orçamento municipal” d) Projeto de Lei n° 30/2018, que “Autoriza o
município a celebrar escritura pública de compra e venda” e)
Projeto de Lei n° 33/2018,
que “Especifica as sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e
dispõe sobre o procedimento administrativo no âmbito da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Sustentabilidade do Município de São Francisco de Paula.” f)
Projeto de
Lei n° 34/2018, que “Autoriza abertura de crédito especial no orçamento municipal.
JUSTIFICATIVA: Encaminhamos o presente Projeto de Lei para apreciação dos Nobres
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Vereadores o qual Autoriza o Poder Executivo a realizar abertura de crédito especial no
orçamento da Secretaria de Meio Ambiente, visando atender ao termo de compromisso de
execução de medida compensatória, celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul, através da
Secretaria do Ambiente -SEMA, por intermédio da Fundação Estadual de Proteção Ambiental
Henrique Roessler- FEPAM, com a supervisão do departamento de Florestas e Áreas
Protegidas- DEFAP, a Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula e a Serrana Energética
S.A. Essa abertura de crédito é necessária para suprir custos de manutenção do referido Termo,
onde cabe a Prefeitura implantar, gerir e manter o Parque Natural Municipal da Ronda, Unidade
de Conservação de domínio público e uso indireto, de acordo com Art. 11 da Lei Federal
n°9.985/00, zelando pela proteção do seu ecossistema. Frente ao exposto, contamos com
costumeira compreensão dos nobres vereadores na aprovação deste pleito.
6.2
–
Projetos de Lei de Origem Legislativa a) Projeto de Lei n° 06/2018, que “Autoriza o Poder
Executivo a instituir o Programa “Adote um Ponto de Ônibus” e dá outras providências.” b)
Projeto de Lei n° 08/2018, que “Autoriza o Poder Executivo a reduzir a jornada de trabalho de
servidores pais ou detentores de guarda judicial de filho portador de deficiência física ou mental
grave, autismo (transtorno global do desenvolvimento), e dá outras providências”
JUSTIFICATIVA: Considerando a Declaração Universal dos Direitos da Criança, que prevê
que a criança tenha uma infância feliz e possa gozar, em seu próprio beneficio e no da sociedade,
os direitos e as liberdades elencados em seus 10 princípios; Considerando o Estatuto da Criança
e do Adolescente que, por exemplo, em seu artigo 3º prevê que a criança e o adolescente gozem
de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral
de que trata esta Lei, assegurando- lhes por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social,
em condições de liberdade e de dignidade; considerando que os Servidores Púbicos da União,
pelo §3 do artigo 98 da Lei nº 8112/1990, os Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do
Sul, pelo artigo 127 da Lei Complementar n° 10.098/1994. Considerando a Lei nº 12.764/2012,
especialmente em seu Artigo 3º e a Lei 7.853/1989, especialmente em seu Artigo 2º.
Considerando que diversos Municípios da Federação possuem a referida Lei. Considerando a
aprovação do PL 110/2016 pelo Senado Federal no dia 30 de maio de 2018 com o mesmo teor.
Considerando os princípios máximos constitucionais servindo de fundamento de validade de
todo ordenamento jurídico, e em especial ao tema: dignidade da pessoa humana sociedade sem
preconceitos e quaisquer outras formas de discriminação, igualdade perante a lei e a legalidade.
Sem olvidar dos princípios da proteção da família e da proteção integral e absoluta da criança,
adolescente e jovem, e da ordem econômica assegurando existência digna, conforme ditames
da justiça social (Constituição Federal 1988). Conclui-se restar cristalino a importância e
pertinência da matéria tratada no presente Projeto de Lei, tendo em vista que existem alguns
casos de servidores municipais do quadro que possuem filhos portadores de algum tipo de
deficiência física ou mental grave. Formulamos apelo aos nobres Pares para que o presente
projeto seja apreciado e aprovado. 6.2.2 – 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, passou-se à leitura das
proposições: Proposição nº 480/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Professor
Mateus - PT PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada a Mesa Diretora da
Câmara Municipal de vereadores de São Francisco de Paula, o seguinte PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS: Solicito que a Prefeitura Municipal encaminhe à empresa que presta
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serviços de iluminação pública pedido para instalação de rede elétrica e iluminação na rua
Ângelo Athanasio, em seu trecho final. JUSTIFICATIVA Parte da Rua Ângelo Athanasio não
dispõe de iluminação, dificultando o trânsito, principalmente de pedestres no trecho. Com a
substituição e instalação de novas luminárias na Avenida Júlio de Castilhos, sabe-se que
existem "braços de luz" ociosos, que sobraram. Assim, poderiam ser instalados no local
mencionado. Precisa apenas a vontade política e a preocupação com o bem estar dos moradores
da cidade que utilizam o trecho às escuras. Proposição nº 481/2018 Apresentada pelo Vereador
proponente: Professor Mateus – PT PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada a
Mesa Diretora da Câmara Municipal de vereadores de São Francisco de Paula, o seguinte
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Solicito providências da Secretaria Municipal de Obras para
as ruas Eliseu Paglioli e Amélia Souza, no bairro Rincão, que encontram-se em péssimo estado
de conservação. JUSTIFICATIVA Para qualificação dos serviços públicos prestados à
população do bairro Rincão. Proposição nº 482/2018 Apresentada pelo Vereador proponente:
Professor Mateus – PT INDICAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito
Municipal, a seguinte INDICAÇÃO: Indicamos ao governo municipal e Secretaria Municipal
de Meio Ambiente a realização de Audiência Pública para debate sobre uma Política Municipal
de Controle e Defesa de Animais no município de São Francisco de Paula. Importante também
a criação de um sistema de proteção aos Animais, em que se promova o combate e fiscalização
ao abandono, bem como uma estrutura de plantão/sobreaviso veterinário, devido à grande
incidência de ocorrências envolvendo animais no município. JUSTIFICATIVA Pela relevância
e necessidade do debate sobre o tema, bem como de uma política municipal de controle e defesa
dos animais no município. Também se justifica por se tratar de um serviço realizado por uma
única Organização Não Governamental no município, que constantemente carece de recursos
para manter os serviços. Proposição nº 483/2018 Apresentada pelo Vereador proponente:
Professor Mateus - PT PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada a Mesa Diretora
da Câmara Municipal de vereadores de São Francisco de Paula, o seguinte PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS: Os Moradores da rua Dona Leopoldina, no bairro Loteamento Vila Santa
Isabel, solicitam conserto e melhorias no leito da rua, que encontra-se em péssimo estado de
conservação. JUSTIFICATIVA Para qualificação dos serviços públicos prestados à população
do bairro Loteamento Vila Santa Isabel. Proposição nº 484/2018 Apresentada pelo Vereador
proponente: Professor Mateus - PT PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada a
Mesa Diretora da Câmara Municipal de vereadores de São Francisco de Paula, o seguinte
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Solicito vistoria e providências da Secretaria Municipal de
Obras no início do Riacho Rolantinho da Areia, no bairro Rincão, próximo à rua Ângelo
Athanasio, que necessita de obra de ampliação da vazão, para que não ocorram alagamentos
em dias de chuvas fortes. JUSTIFICATIVA Em dias de fortes chuvas, o Riacho Rolantinho da
Areia, que começa na margem esquerda do Lago São Bernardo, ao atravessar o bairro Rincão,
ultrapassa seus limites, invadindo lotes e residências do Bairro. Seria necessária obra de
ampliação da vazão, que inclusive um morador próximo se dispõe a fazer com maquinário
próprio, a partir de anuência da prefeitura municipal. Proposição nº 485/2018 Apresentada
pelos Vereadores proponentes: Marcelo Sapinho- Rede Sustentabilidade PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Diretor Geral do DAER, Ilmo. Sr. Rogério Brasil
Uberti, Av. Borges de Medeiros, 1555, 9º andar, Cep 90110-150, Porto Alegre- RS, o seguinte
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Solicitamos o conserto da estrada RS 110 em São Francisco
de Paula. JUSTIFICATIVA Após as intensas chuvas essa estrada está quase intransitável,
necessitando urgentemente de conserto, tendo em vista o trânsito intenso de veículos pesados
escoando a produção do ramo madeireiro e da agricultura. Contamos com uma solução o mais
breve possível. Proposição nº 486/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo
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Sapinho- Rede Sustentabilidade PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao
Excelentíssimo Prefeito Municipal, o seguinte PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Conserto das
Ruas: Rua Chile e Rua Maria Florinda Ferreira, Bairro Rincão; Rua General Osório, Bairro
Centro. JUSTIFICATIVA A pedido dos moradores, pois estão intransitáveis. Proposição nº
487/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo Sapinho- Rede Sustentabilidade
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal,
o seguinte PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Conserto das Estradas: Estrada Geral de Tainhas,
do Passo da Estiva, da Xufuruca, do Muniz, do Feixe, do José Velho, do Pai Bitu, e do Faxinal
dos Pelúcios. JUSTIFICATIVA Estão intransitáveis. Proposição nº 488/2018 Apresentada pelo
Vereador proponente: Marcelo Sapinho- Rede Sustentabilidade PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, o seguinte
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Revisão e manutenção de todas as pontes e/ou travessias
pertencentes ao município. JUSTIFICATIVA
Muitas delas estão em péssimas condições
de trafegabilidade, causando acidentes. Proposição nº 489/2018 Apresentada pelo Vereador
proponente: Marcelo Sapinho- Rede Sustentabilidade PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que
seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, o seguinte PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS: Revisão e manutenção da iluminação pública municipal em todos os
bairros. JUSTIFICATIVA Muitas ruas estão às escuras.
Proposição nº 490/2018
Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo Sapinho-Rede Sustentabilidade PEDIDO DE
INFORMAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Marcos André
Aguzzolli, os seguintes QUESTIONAMENTOS: Cópia da licença ambiental referente ao corte
e retirada da Araucária que estava localizada próxima a academia no Lago São Bernardo. Em
que data houve a extração da mesma e para qual finalidade? Qual foi seu destino final? Pelo
princípio da economicidade, a resposta destes questionamentos pode ser entregue por meio
digital. JUSTIFICATIVA Para fiscalização do cumprimento das Leis e dos atos
administrativos. Proposição nº 491/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo
Sapinho-Rede Sustentabilidade PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Que seja encaminhada ao
Excelentíssimo Sr. Prefeito Marcos André Aguzzolli, os seguintes QUESTIONAMENTOS:
Cópia de todos os convênios existentes com a CEEE sobre a compensação financeira referente
a utilização de energia das usinas hidrelétricas pertencentes ao município; Caso não houver
convênio, solicito a cópia dos extratos dos repasses da mesma, do período do ano de 2017 até
a presente data. Pelo princípio da economicidade, a resposta destes questionamentos pode ser
entregue por meio digital. JUSTIFICATIVA Para fiscalização do cumprimento das Leis e dos
atos administrativos. Proposição nº 492/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo
Sapinho-Rede Sustentabilidade Que seja encaminhada ao Presidente do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais- SISEM, Sr. Francisco Vilmar Paim Camargo, os seguintes
QUESTIONAMENTOS: PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Relação de todas as ordens expedidas
aos servidores municipais, do período do ano de 2017 até a presente data; Relatório de entrada
e saída de recursos, do período do ano de 2017 até a presente data; Cópia de todos os convênios
ativos com Empresas e Prefeitura Municipal; Relatório dos serviços prestados aos servidores
do ano de 2017 até a presente data; Relação com nome, função e salários dos funcionários que
prestam serviços ao sindicato; Relação do gasto com diárias do período do ano de 2017 até a
presente data; Relatório de audiências do setor jurídico, do período de 2017 até a presente data;
Pelo princípio da economicidade, as respostas destes questionamentos podem ser entregues por
meio digital. JUSTIFICATIVA Para fiscalização do cumprimento das Leis e dos atos
administrativos. Proposição nº 493/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo
Sapinho-Rede Sustentabilidade PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Que seja encaminhada ao
Excelentíssimo Sr. Prefeito Marcos André Aguzzolli, os seguintes QUESTIONAMENTOS:
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Relatório dos repasses feitos ao Hospital de Caridade no ano de 2018. Pelo princípio da
economicidade, a resposta destes questionamentos pode ser entregue por meio digital.
JUSTIFICATIVA Para fiscalização do cumprimento das Leis e dos atos administrativos.
Proposição nº 494/2018 Apresentada pelos Vereadores proponentes: Marcelo Sapinho- Rede
Sustentabilidade MOÇÃO DE PESAR: Solicitamos que seja encaminhada respeitosamente
uma MOÇÃO DE PESAR aos familiares pelo falecimento do Sr. Jandir da Silva Reis.
(Endereço: Rua Alfredo Weber, nº 89 , Bairro Rincão). JUSTIFICATIVA Lamentamos
profundamente a irreparável perda do Sr. Jandir, que Deus conforte o coração dos familiares e
dê forças para suportar este momento tão difícil. Um abraço a família e fiquem com Deus.
Proposição nº 495/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo Sapinho-Rede
Sustentabilidade PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr.
Prefeito Marcos André Aguzzolli, os seguintes QUESTIONAMENTOS: Referente ao Edital nº
064/2018 de Suspensão do Concurso: Por qual motivo houve a suspensão? Tem previsão para
nova data? Solicito a relação total dos inscritos e quais deles já pagaram as inscrições; Como
será feito o reembolso dos valores já pagos? Existe prazo estipulado para tal? JUSTIFICATIVA
Para fiscalizar o cumprimento das Leis e os atos administrativos. Proposição nº 496/2018
Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo Sapinho – Rede Sustentabilidade
INDICAÇÃO: Que seja encaminhada ao Prefeito Municipal, a seguinte INDICAÇÃO: Que o
reembolso dos valores das inscrições do concurso suspenso seja efetuado em menos de 30 dias.
JUSTIFICATIVA Para não acarretar mais prejuízo. Proposição nº 497/2018 Apresentada pelo
Vereador proponente: Professor Mateus – PT INFORMAÇÃO: Que seja encaminhada ao
Excelentíssimo Prefeito Municipal, a seguinte INFORMAÇÃO Solicito informações sobre o
edital e cronograma de datas do Concurso de Músicas Tradicionalistas Ronco do Bugio 2018.
JUSTIFICATIVA Pela proximidade da data anual do Concurso, para preparação dos artistas
participantes e divulgação na comunidade. Proposição nº 498/2018 Apresentada pelo Vereador
proponente: Professor Mateus - PT PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada a
Mesa Diretora da Câmara Municipal de vereadores de São Francisco de Paula, o seguinte
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Solicito que a Prefeitura Municipal encaminhe à empresa que
presta serviços de iluminação pública pedido para instalação de rede elétrica e iluminação na
rua Ângelo Athanasio, em seu trecho final. JUSTIFICATIVA Parte dA Rua Ângelo Athanasio
não dispõe de iluminação, dificultando o trânsito, principalmente de pedestres no trecho. Com
a substituição e instalação de novas luminárias na Avenida Júlio de Castilhos, sabe-se que
existem "braços de luz" ociosos, que sobraram. Assim, poderiam ser instalados no local
mencionado. Precisa apenas a vontade política e a preocupação com o bem-estar dos moradores
da cidade que utilizam o trecho às escuras. Proposição nº 499/2018 Apresentada pelo Vereador
proponente: Caiamba- PSC PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada a Empresa
CITRAL S/A, localizada na Rua Frederico Tedesco, nº 602, Centro o seguinte pedido de
providências: Solicito melhorias no fornecimento de transporte de passageiros, especialmente
os horários do trajeto de Taquara a São Francisco de Paula. JUSTIFICATIVA A referida
empresa está prestando um serviço de péssima qualidade. Diversas publicações e comentários
por parte da população que utiliza este serviço, bem como, ônibus ruins, sujos, janelas com
defeitos, entre outros problemas. Proposição nº 500/2018 Apresentada pelo Vereador
proponente: CAIAMBA- PSC INDICAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo
Prefeito Municipal, a seguinte INDICAÇÃO. Solicito um estudo de viabilidade para que exista
no mínimo uma farmácia aberta 24 horas. JUSTIFICATIVA A população precisa comprar
remédios e depois do horário comercial não é possível. Desta forma, muitas vezes tendo que
deslocar-se até outra cidade mais próxima. Uma solução é necessária e se acharem viável, façam
um rodízio e cada farmácia fique aberta uma semana, desta forma todas as farmácias ajudariam
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a população. Proposição nº 501/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Caduco – PP
MOÇÃO DE PESAR: Solicitamos que seja encaminhada uma MOÇÃO DE PESAR para os
familiares do Sr. Walter Lagrande Cimirro. JUSTIFICATIVA Aqueles que amamos nunca
morrem, apenas partem antes de nós. Que Deus ilumine e abençoe toda a família. Proposição
nº 502/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Caduco – PP MOÇÃO DE
PARABENIZAÇÃO: Solicitamos que seja encaminhada uma MOÇÃO DE
PARABENIZAÇÃO para Laboratório Macan, que completou 45 anos de trabalho, dedicação e
qualificação exemplar em São Francisco de Paula. JUSTIFICATIVA Uma justa homenagem,
a essa esquipe de profissionais, que há anos exercem esse trabalho e multiplicam as
possibilidades de triunfo. É um orgulho podermos contar com seus preciosos serviços. Desejo
que tenham cada vez mais sucesso, que possam compartilhar muitas vitórias no futuro!
Parabéns á essa equipe que celebra junto conosco esses 45 anos de trabalho e dedicação!
Proposição 503 Apresentada por todos os vereadores MOÇÃO DE PESAR: Solicitamos que
seja encaminhada MOÇÃO DE PESAR aos familiares do senhor João Alfredo Padilha da Silva
JUSTIFICATIVA Aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem antes de nós. Que Deus
ilumine e abençoe toda a família. Tribuna Livre, disponibilizada ao vereador Marcelo SapinhoREDE, o qual fez convite para participação, sexta feira, dia 13 de julho, às 18:30, nesta Câmara
de Vereadores, em reunião para explanação de proposta de governo de candidato de seu partido,
como pré candidato ao governo do Estado. Também fez explanações acerca do governo
municipal. Tribuna Livre, disponibilizada ao vereador Moacir Castello Branco de
Albuquerque-MDB, o qual explanou acerca de Projeto de Lei de origem Executiva n° 34/2018,
bem como acerca do governo municipal. 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 16 de julho de 2018, às 19h00min, nas dependências desta Casa Legislativa. Registrase 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,
13 de julho de 2018.
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