
ATA Nº 1.144 DE 13 DE JUNHO DE 2016. 

 

Em Sessão Plenária Ordinária realizada no dia treze de junho 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 solicitou ao Senhor Secretário da 

Mesa Diretora para que efetuasse a leitura da Convocação, em seguida convidou os 

líderes de bancada para acompanhar o Vereador Alfeu Antônio Zílio até a mesa diretora 

para assinar a o livro de presença e que tomasse posse a sua mesa.  Dando continuidade 

aos trabalhos o Secretário fez a leitura da ata N°1.143/2016 da Sessão Plenária 

Ordinária, a qual colocada em discussão e votação foi aprovada por unanimidade.  

 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, Lírio Centofante, Alfeu Antônio Zílio e Flori Esberci 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 N°018/2016 de Autoria do Executivo, que, autoriza o Poder Executivo 

Municipal a alienar bens imóveis.  Foi baixado para Comissão de Orçamento, Finanças 

e Infra Estrutura Urbana e Rural. 

Projeto de Lei N°019/2016 de Autoria do Executivo, que, autoriza a prorrogação de 

contrato temporário de Motorista e dá outras providências.  Colocado em discussão os 

Vereadores Flori Esberci, Alciones D. Conte e Márcio Luís Lima fizeram o uso da 

palavra.  Colocado em Votação foi aprovado por unanimidade. 

Indicação N°011/2016 de Autoria do Vereador Moacir Catto, que, através dos órgãos 

competentes da municipalidade, seja patrolada e colocado cascalho na Rua Henrique 

Watermann, estrada que liga Estação a Getúlio Vargas, conhecida como estrada velha.  

Colocado em discussão os Vereadores Moacir Catto, Moacir Duarte, Flori Esberci e 



Márcio Luís Lima fizeram o uso da palavra.  Colocado em votação foi aprovado por 

unanimidade. 

Indicação N°012/2016 de Autoria do Vereador Lírio Centofante, que, através dos 

órgãos competentes da municipalidade, seja construído uma sala própria com pia 

adaptada, armários para guardar materiais, e seladora, ou seja, uma sala apropriada para 

esterilização na Unidade Básica de Saúde II.  Colocado em discussão fizeram o uso da 

palavra os Vereadores Flori Esberci e Lírio Centofante.  Colocado em votação foi 

aprovado por unanimidade. 

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

Antônio Zílio, Moacir Catto, Flori Esberci, Márcio Luís Lima, Alciones D. Conte, 

Moacir Duarte 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 20 de Junho 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 13 de Junho de 2016. 

 


