
 

 

ATA 899 DA SESSÃO DO DIA 27 DE JUNHO DE 2011. 

Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e onze, reuniram-se os 

Senhores Vereadores em sessão plenária ordinária. Aberta a sessão a 

Senhora Presidente solicitou que a Vereadora Tanimar efetuasse a leitura 

da ata da sessão anterior, a qual foi lida e aprovada. Aberta a inscrição 

para a tribuna livre, não houve inscritos. A Senhora Presidente solicitou 

que a Vereadora Rosane Crespi efetuasse a leitura da pauta e da ordem do 

dia. Sendo, PROJETO DE LEI N° 1.296 DE 06 DE JUNHO DE 2011. Autoriza o 

Poder Executivo a abrir um Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 

(Vinte mil reais). Destinado a aquisição de máquinas, veículos e 

equipamentos para a agricultura e dá outras providências. Encaminhado 

para as comissões.  PROJETO DE LEI N° 1.303 DE 22 DE JUNHO DE 2011. 

Autoriza o Poder Executivo a adquirir e doar materiais de construção e 

equipamentos e contratar mão-de-obra para as Comunidades do Interior 

do Município, até o valor total de R$ 100.000,00 (cem mil Reais), abrir 

Crédito Especial e dar outras providências. Encaminhado para as 

comissões. PROJETO DE LEI N° 001/2011, DE 15 DE JUNHO DE 2011. 

Reorganiza o quadro de cargos e funções do Poder Legislativo Municipal e 

dá outras providências. Aprovado. PROJETO DE LEI N°1.299, DE 14 DE 

JUNHO DE 2011. Altera e dá nova redação ao § 5° do art. 2° da lei 

1.222/10, de 10 de setembro de 2010, que cria o conselho municipal de 

acompanhamento, controle social, comprovação e fiscalização dos 

recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica 

e valorização do magistério. Sem mais assuntos a Senhora Presidente 

marcou a próxima sessão para o dia 04 de julho de 2011 as 18:30 horas e 

declarou encerrada a sessão. 


