
ATA Nº 1.139 DE 09 DE MAIO DE 2016. 

 

Em Sessão Plenária Ordinária realizada no dia nove de maio 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 

1.138/2016, a qual colocada em discussão e votação foi Aprovada por Unanimidade. 

Em seguida passou-se para a leitura das correspondências recebidas, onde foi lida a 

correspondência referente ao abaixo assinado feito pelo Professor Plinio Davi Triques, 

bem como o parecer da Assessora Jurídica. 

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 

Moacir Catto e Alciones Domingos Conte 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: 

Projeto de Lei nº 012/2016 de Autoria do Executivo Municipal, que, autoriza o Poder 

Executivo Municipal a Institui o Sistema Municipal de Ensino de Estação e dá outras 

providências. Colocado em discussão ninguém fez uso da palavra.   Colocado em 

votação foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei n° 013/2016 de Autoria do Executivo Municipal, que, autoriza o Poder 

Executivo Municipal a reestruturar o Conselho Municipal de Educação e dá outras 

providências. Colocado em discussão ninguém fez uso da palavra.  Colocado em 

votação foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei n° 014/2016 de Autoria do Executivo Municipal, que, autoriza o Poder 

Executivo Municipal a altera a redação da Lei n°669, de 04 de dezembro de 2002 

(Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Estação), com relação à 

convocação para regime suplementar de trabalho de professor. Colocado em discussão 

ninguém fez uso da palavra.  Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 



Projeto de Lei n° 015/2016 de Autoria do Executivo Municipal, que, autoriza o Poder 

Executivo Municipal a alienar bens imóveis.  O Vereador Flori Esberci pediu que fosse 

baixado para Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, onde o 

Senhor Presidente acatou o seu pedido. 

Indicação n° 009/2016 de Autoria do Vereador Lírio Centofante, que, através dos 

órgãos competentes da municipalidade, seja colocado um redutor de velocidade (quebra 

molas) na Avenida Lido Tagliari em frente à Agropecuária Santa Clara, e 

estacionamento obliquo iniciando em frente a Cresol no lado direito da rua com término 

em frente a Loja de Schwanke Materiais de Construção.  Peço também que seja retirado 

as tartarugas do meio da rua que estão localizadas na Rua Paulo Mas que fica logo 

abaixo do Posto Tonin para que seja liberado o trânsito que nem estava anos atrás e que 

seja tudo bem sinalizado. Colocado em discussão fizeram o uso da palavra os 

vereadores Alciones Domingos Conte e Lírio Centofante.  Colocado em votação foi 

aprovado pela maioria dos presentes. 

Em continuidade passou-se para o pequeno expediente onde os Vereadores Flori 

Esberci, Rubens Slaviero, Moacir Catto e Lírio Centofante fizeram o uso da palavra.  

Observando que enquanto os Vereadores fizeram o uso da tribuna houve manifestações 

de pessoas da plateia.  Sendo que o Senhor Presidente obrigou-se a chamar-lhes a 

atenção. 

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 16 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 09 de Maio de 2016. 

 


