ATA Nº 1.140 DE 16 DE MAIO DE 2016.

Em Sessão Plenária Ordinária realizada no dia dezesseis de maio de dois mil e
dezesseis, com início às dezenove horas, tendo como local as dependências da Câmara
Municipal de Vereadores de Estação (RS). Sob a Presidência do Vereador Lírio
Centofante, Secretariado pelo Vereador Flori Esberci contando com a presença de todos
os vereadores no horário da Convocação. Declarada aberta a Sessão em nome de Deus,
o Senhor Presidente agradeceu as distintas presenças e dando continuidade aos trabalhos
solicitou ao Senhor Secretário da Mesa Diretora para que efetuasse a leitura da ata
1.139/2016, a qual colocada em discussão o Vereador Moacir Catto fez o uso da
palavra. Colocado em votação foi Aprovada por Unanimidade. Em seguida passou-se
para a leitura das correspondências recebidas, onde a respeito da correspondência
recebida do Senhor Plinio Davi Triques, lida na sessão passada, como a mesma não
possui amparo legal para que seja possível dar andamento nesta casa legislativa, decido
pelo seu arquivamento. Lírio Centofante Presidente desta casa.
Ato continuo passou-se para a leitura da matéria constante na ordem do dia. Em
continuidade aos trabalhos passou-se para o grande expediente onde os Vereadores Flori
Esberci, Moacir Catto e Márcio Luís Lima fizeram o uso da palavra.
Terminado o período do grande expediente, passou-se para a discussão e votação da
matéria constante na ordem do dia:
Indicação n° 010/2016 de Autoria do Vereador Flori Esberci, que, seja encaminhado
expediente ao Presidente desta Casa Legislativa no sentido de que todos os Vereadores
apoiem a seguinte iniciativa: Convocar a Secretaria de Educação e suas assessoras para
em sessão especial trazer esclarecimentos sobre uma suposta verba federal não recebida
para construção de uma creche infantil. Colocado em discussão fizeram o uso da
palavra os vereadores Flori Esberci, Moacir Catto e Rubens Slaviero. Colocado em
votação foi aprovado por unanimidade.
Em continuidade passou-se para o pequeno expediente onde os Vereadores Márcio Luís
Lima, Moacir A. Duarte, Flori Esberci, Moacir Catto e Lírio Centofante fizeram o uso
da palavra.

Como mais ninguém fez uso da palavra e não havendo mais nada a tratar, o Senhor
Presidente convocou os Senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária, a qual
se fará realizar no dia 23 de Maio de 2016 às dezenove horas, agradeceu as distintas
presenças e em nome de Deus declarou encerrada a Sessão, desejou a todos uma boa
noite. Pelo que se encerra esta ata que registrou seus desdobramentos.
Plenário Clair Armando Miotto, em 16 de Maio de 2016.

