
ATA Nº 1.137 DE 18 DE ABRIL DE 2016. 

 

Em Sessão Plenária Ordinária realizada no dia dezoito de abril 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 da maioria dos  

vereadores no horário da Convocação, exceto o vereador Erlei José Caverzan que não 

pode comparecer. 

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 1.136/2016, a qual colocada em discussão e 

votação foi Aprovada por Unanimidade dos Presentes. 

Ato continuo passou-se para a leitura da correspondência e da matéria constante na 

ordem do dia.  Em continuidade aos trabalhos passou-se para o grande expediente onde 

os Vereadores Márcio Luís Lima, Flori Esberci e Moacir A. Duarte  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 008/2016 de Autoria do Executivo Municipal, que, autoriza o Poder 

Executivo Municipal a estabelecer valor mínimo para execuções fiscais e dá outras 

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

votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

Projeto de Lei nº 010/2016 de Autoria do Executivo Municipal, que, cria o Centro de 

Apoio à Aprendizagem – CAP de Estação e dá outras providências.   Colocado em 

discussão fizeram o uso da palavra os Vereadores Flori Esberci e Márcio Luís Lima.  

Colocado em votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

Projeto de Lei nº 011/2016 de Autoria do Executivo Municipal, que, autoriza a 

assinatura de convênio de mútua colaboração com o Centro de Especialidades 

Odontológicas de Getúlio Vargas – CEO-GV, conforme o Programa Brasil Sorridente, e 



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

em votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

Indicação n° 004/2016 de Autoria do Vereador Flori Esberci, que, seja encaminhado ao 

Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Estação, para que seja realizada uma 

sessão comemorativa ao dia do idoso, que no calendário é no dia 26 de Junho com 

acompanhamento junto aos nobres vereadores de um representante com participação no 

Grupo de Terceira Idade de nosso Município.  Também que nesta data seja solicitado ao 

Poder Executivo que tenham também um representante junto ao Senhor Prefeito e Vice-

Prefeito Municipal por um dia.  Colocado em discussão fizeram o uso da palavra os 

Vereadores Flori Esberci , Márcio Luís Lima e Lírio Centofante.  Colocado em votação 

foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

Indicação n° 005/2016 de Autoria do Vereador Flori Esberci, que, através dos órgãos 

competentes da municipalidade, seja estudada a possibilidade de prolongamento da rede 

central de esgoto na Rua Ângelo Centofante entre os números 220 e 248 (fundos) e com 

termino atual no limite das terras do Senhor Plinio Somenzi.  .   Colocado em discussão 

fizeram o uso da palavra os Vereadores Flori Esberci, Moacir A. Duarte, Rubens 

Slaviero e Márcio Luís Lima.  Colocado em votação foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. 

Indicação n° 007/2016 de Autoria do Vereador Moacir A. Duarte, que, através dos 

órgãos competentes da municipalidade, seja estudada a possibilidade de ser feito com 

urgência a troca dos bueiros já existentes na estrada próximo a Capela São Paulo.  

Estrada que da acesso as lavouras de Valdemar Batistella, Valdeocir Miotto, Álvaro 

Barancelli, Francisco Toniazzo e Sirlei Miotto.  Colocado em discussão fizeram o uso 

da palavra os Vereadores Moacir A. Duarte, Márcio Luís Lima e Flori Esberci.  

Colocado em votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

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

Esberci, Alciones D. Conte, Moacir Catto, Rubens Slaviero, Moacir A. Duarte, Márcio 

Luís Lima, Evandro A. da Silva 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 25 de Abril 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 18 de Abril de 2016. 

 


