
 

 

ATA N°918 DA SESSÃO DO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2011. 

Aos sete dias do mês de novembro 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 Rosane solicitou que a Vereadora Taniamar efetuasse a leitura da 

Ata da sessão anterior, da qual foi lida e aprovada com unanimidade. A Senhora 

Presidente solicitou que os Vereadores fizessem suas inscrições para a Tribuna Livre, 

do qual não houve inscritos. A Presidente solicitou para que a Vereadora Rosane 

Bassegio Crespi fizesse a leitura da Pauta do dia, sendo o Projeto de Lei N°1.319 de 31 

de outubro de 2011. Dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado 

para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 

37, IX, da Constituição Federal e dá outras providências. Encaminhado para as 

comissões. Projeto de Lei N° 1.320, de 01 de Novembro de 2011. Autoriza o Poder 

Executivo a abrir um crédito especial no valor de R$ 1.379,98 (um mil trezentos e 

setenta e nove reais e noventa e oito centavos), destinado à Contrapartida ao Programa 

da Rede de Proteção Social Básica/Orientação e Apoio Sócio Familiar do Ministério da 

Assistência Social e dá outras providências. Encaminhado para as comissões. Pedido de 

Informação N°013/11 de Autoria da Vereadora Rosane Fatima da Silva da Silva. 

Encaminhado para as comissões. Pedido de Informação N° 014/11 de Autoria da 

Vereadora Rosane Fatima da Silva da Silva. Encaminhado para as comissões. Pedido 

de Informação N° 015/11de Autoria da Vereadora Rosane Fatima da Silva da Silva. 

Encaminhado para as comissões. A Senhora Presidente solicitou para a Vereadora 

Rosane Bassegio Crespi que efetuasse a leitura do Convite da Rádio Planalto AM/FM 

onde está sendo feito um convite para três representantes do Legislativo para um jantar 

que se realizará no dia dezessete de novembro de dois mil e onze às vinte horas no CTG 

Lalau Miranda e que os Vereadores deverão confirmar até o dia quatorze de novembro 

de dois mil e onze. A Senhora Presidente comunicou que não haveria matéria para ser 

votada nesta sessão e marcou a próxima para o dia dezessete de novembro de dois mil e 

onze às dezoito horas e trinta minutos, declarando encerrada a sessão, da qual foi 

lavrada a seguinte ata que após lida e aprovada será assinada pelos presentes 

vereadores: 


