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ATA DA 4° SESSAO LEGISLATIVA ORDINARIA
2017

Aos vinte e oito dias do mes de margo do ano de dois mil e dezessete, as 19
horas, no Edificio da Camara Municipal, onde funciona o Poder Legislative
de Santa Rita D’Oeste. silo a Rua Antonio Tavares. n° 107, realizou-se a quarta

Sessdo Legislative Ordinaria da 13° Legislature e 1° Periodo Legislative, sob a

presidencia do Vereador Rui Antonio Miani e secretariado pelo Vereador
Paulo Cesar Assunpao, estando ainda presentes na Sessdo, os Vereadores:
Vaildo Vicente da Silva, Jaime Ferreira da Silva, Joaquim do Nascimento
Costa, Jose Vilalba Martins. Claudinei Lujan. Dirson Fldvio de Oliveira e

Vanessa Braga dos Santos: Havendo numero legal em Plenario o Sr.
Presidente declarou aberta a Sessdo iniciando-se na lose do Expediente.
EXPEDIENTE: Iniciada a tase do Expediente. o Sr. Presidente solicitou ao
Primeiro Secretario que tizesse a leitura da Ala da 3° Sessdo Legislativa
Ordinaria. toi colocado em votaqdo o pedido de dispense da Leitura da Ata
do vereador Dirson Fldvio de Oliveira, sendo aprovada por unanimidade;
Mopao de Repudio n° 01/2017. de autoria dos Vereadores Dirson Fldvio
de
Oliveira e Vaildo Vicente da Silva, toi colocado em discussao, usaram a
palavra os Vereadores Dirson Fldvio de Oliveira e Rui
Antonio Miani o mesmo
toi colocado em votagdo sendo aprovado por
unanimidade: Foi lido o
oticio n° 48/2017. respondendo ao Requerimento n° 03/2017 de
autoria do
Vereador Dirson Fldvio de Oliveira: em ato continuo o Sr°
Presidente. ainda
noann?/Som7°ÿEXPedJente' f°' colocado em votagdo o requerimento de
n 003/2017 de autoria do Vereador Dirson
Fldvio de Oliveira, toram
encaminhadas a quern de direito as Indicapbes de n° 17/217 de
autoria do
Vereado Dirson
Oliveira: Indicapdo n° 18/2017 de autoria do
Vereador Rui Antonio Mianui e ndo havendo mais materias
a serem tratadas
na tase do Expediente. o Sr°. Presidente
consultou o Plenario sobre a
dispense do mtervalo
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regimental sendo a mesma aprovada
por
unanimidade: ORDEM DO DIA: e ndo havendo materia para
a ordem do dia
passou-se paro a fase das Explicagdes Pessoais;
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