
 

 

ATA N°908 DA SESSÃO DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2011. 

 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e onze, reuniram –se os senhores 

vereadores em sessão plenária ordinária. Aberta a sessão a senhora presidente solicitou que a 

vereadora Taniamar efetuasse a leitura da sessão anterior a qual foi lida e aprovado. Aberta a 

inscrição para tribuna livre e se inscreveram  o vereador Fernando de Albuquerque e Rubia Dal 

Maso. A senhora presidente solicitou que a vereadora Rosane Crespi efetuasse a leitura da 

pauta e da ordem do dia. Projeto de Lei nº 1.309 de 22 de agosto de 2011. Autoriza o poder 

executivo municipal a celebrar contrato com Eloni de Morais Barbosa de Rosso - hospedagem  

de idosos – cuidare, e da outras providências. Encaminhado para as comissões. Indicação nº 

031/2011. De autoria dos vereadores Antonio Antunes da Silva e Rubia Dal Maso,  que “sugere 

providências”. Encaminhado para as comissões. Monção de apoio. De autoria do vereador  

Fernando de Albuquerque. Encaminhado para as comissões. Projeto de Lei nº 1.305. De 19 de 

julho de 2011. Aprovado Projeto de Lei nº 1.308 de 18 de agosto de 2011. Em discussão a 

vereadora Rubia Dal Maso pediu vista do projeto mas em virtude das argumentações dos 

demais vereadores a mesma pediu a retirada do pedido de vista. Em votação o vereador 

Valdemar  votou contra o projeto, pois outras pessoas fizeram loteamento e doaram a rua 

para a prefeitura. Projeto aprovado, pois os demais vereadores votaram a favor do mesmo. O 

vereador Valdemar se manifestou dizendo que será mais uma rua abandonada no município. A 

senhora Presidente solicitou que o Fernando ocupasse seu espaço na tribuna. O mesmo iniciou 

cumprimentando  a todos e comentou sobre a moção de apoio que fez também pediu que 

depois da sessão os vereadores escolhessem um representante do legislativo para fazer parte 

da comissão da duplicação da rodovia um três cinco. Agradeceu e se retirou. A senhora 

presidente solicitou que a vereadora Rubia ocupasse seu espaço na tribuna. A mesma iniciou 

cumprimentando a todos e falou que esteve na secretaria do meio ambiente a procura de uma 

declaração e a secretaria não a concedeu, pois o quadro não esta completo, a mesma falou 

sobre a demora de resolverem o problema e pediu providências ao Senhor Prefeito. A 

vereadora Rosane Crespi se manifestou falando que esteve falando com uma pessoa, e essa 

falou que esta cansada de esperar pela secretaria do meio ambiente, a qual não esta em dia 

com o estado e tem  o prazo de até o final do ano para se legalizar. O vereador  Antonio se 

manifestou falando que ficou feio para o município essa situação e que se a secretaria do meio 

ambiente fosse trabalhar, tem muito problema para ser resolvido. A vereador Rubia falou que 

conhece um município bem menor que coxilha e bem mais organizado, agradeceu e se retirou 

sem mais assuntos a senhora presidente marcou a próxima sessão para o dia cinco de 

setembro e declarou encerrada a sessão. Em tempo onde consta declaração, lia-se declaração 

isenção ambiental para aquisição de gado leiteiro, em tempo, isenção de licença ambiental 

para aquisição de gado leiteiro. Da qual  foi lavrada a seguinte ata, que após lida e aprovada 

será assinada pelos presentes. 

 


