
 

 

ATA N° 892 DA SESSÃO DO DIA 09 DE MAIO DE 2011. 

Aos nove dias do mês de maio de dois mil e onze, às dezoito horas e trinta 

minutos, reuniram-se os Senhores Vereadores em sessão plenária 

ordinária. Aberta a sessão a Senhora Presidente solicitou que a vereadora 

Rosane Crespi efetuasse a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi lida 

e aprovada. Aberta as inscrições para a tribuna livre, não houve inscritos. 

A Senhora Presidente solicitou que o Vereador João Nildo efetuasse a 

leitura da Pauta e da Ordem do Dia. Sendo, PROJETO DE LEI N° 1.288, DE 

29 DE ABRIL DE 2011. Autoriza o Poder Executivo a suplementar dotações 

orçamentárias no valor de R$ 1.005.620,00 (um milhão cinco mil e 

seiscentos e vinte reais) e da outras providências. Em discussão a Senhora 

Presidente pediu se esse projeto poderia ser votado nessa sessão, mas os 

Senhores Vereadores preferiram analisar melhor o projeto, devido aos 

elevados valores descritos no projeto. O mesmo foi encaminhado para as 

comissões. PROJETO DE LEI N° 1.290, DE 02 DE MAIO DE 2011. Consolida, 

modifica e revoga as Leis Municipais n° 874/2006 e n° 1.254/2011 do 

Conselho Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de 

Assistência Social, regulamentando a formação e atuação do Conselho 

Municipal de Assistência Social, e estabelece a Política de Assistência 

Social no Município, e dá outras providências. Encaminhado para as 

comissões. PROJETO DE LEI N° 1.287, DE ABRIL DE 2011. Dispõe sobre a 

contratação por tempo determinado para atender necessidade 

temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, art. 

37 da Constituição Federal e dá outras providências. Aprovado. PROJETO 

DE LEI N° 1.289, DE 29 DE ABRIL DE 2011. Altera e dá nova redação ao 

art.32 da Lei 1.108/09, de 15 de julho de 2009, que dispõe sobre a Política 

do Meio Ambiente do Município de Coxilha. Aprovado. Sem mais assuntos 

a Senhora Presidente marcou a próxima sessão para o dia 16 de maio de 

2011 às dezoito horas e trinta minutos, e declarou encerrada a sessão. 

 

 


