
RESULTADO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 DE MARÇO 
DE 2018. 

EXPEDIENTE DO PODER LEGISLATIVO:- 

- Discussão e votação da Ata da Segunda Sessão Ordinária 
realizada no dia 07 de março de 2018. APROVADO 

- Indicações de nºs:- 005 – 006 – 007, ambas de autoria da 
Vereadora Rozangela Galanti Nilsen, as quais solicitam do 
Prefeito Municipal Américo Ribeiro do Nascimento o que 
abaixo segue:- 

- Fornecimento do CAFÉ DA MANHÃ, aos trabalhadores em 
geral, no Abrigo dos Trabalhadores;  

- Solicita a possível construção de Abrigos com assentos em 
avenidas da cidade;  

- Solicita a sinalização de trânsito da nossa cidade com a 
colocação de placas de identificação das ruas e avenidas. 

- Indicação nº- 008 – de autoria do Vereador Diego Aparecido 
Pereira Miguel, solicitando do Prefeito Américo Ribeiro do 
Nascimento o fornecimento do CAFÉ DA MANHÃ aos 
trabalhadores em geral do Abrigo dos Trabalhadores. 

- Indicação nº- 009 – de autoria do Vereador Wellington Carlos 
dos Santos e dos demais Senhores Vereadores, solicitando do 
Senhor Prefeito Municipal Américo Ribeiro do Nascimento que 
conceda aos funcionários públicos a revisão salarial aos 
servidores. 

- Indicação nº- 010 – de autoria do Vereador e Presidente da 
Câmara Wellington Carlos dos Santos, para que o Prefeito 
Municipal Américo Ribeiro do Nascimento solicite do 
proprietário do loteamento Landel para que faça uma limpeza 
geral no loteamento.  

 

 



- EXPEDIENTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:- 

- Projeto de Lei nº- 008 – de 16 de março de 2018, o qual dispõe 
sobre a abertura de crédito adicional especial, no valor de até 
R$- 170.000,00 (cento e setenta mil reais) para a aquisição de 
uma ambulância, visando o fornecimento das ações e serviços 
de assistência à saúde prestados à paciente do SUS. 
(APROVADO POR UNANIMIDADE)  
 
- Projeto de Lei nº- 009 – de 21 de março de 2018, o qual 
Autoriza o Executivo Municipal a assinar Termo de 
Parcelamento de débito com a Secretaria de Desenvolvimento 
Social, na importância de R$- 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
reais) referente ao Convenio celebrado para a construção do 
C.C.I. “Centro de Convivência do Idoso”. (APROVADO POR 
UNANIMIDADE) 
 


