
 

 

 

 ATA N° 921 DA SESSÃO DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2011. 

Aos vinte e oito 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 solicitou que a Vereadora 

Taniamar Webber Vicenzi, efetuasse a leitura da Ata da Sessão do dia 23 de 

Novembro de 2011, a qual foi lida e aprovada por unanimidade. A Presidente 

Rosane solicitou para que os Vereadores se inscrevessem para a Tribuna Livre 

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

Rosane Bassegio Crespi efetuasse a leitura da Pauta do Dia sendo o PROJETO 

DE LEI N°. 1.328 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011. Autoriza o poder 

executivo a abrir no orçamento municipal de 2011, um crédito suplementar, no 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) destinado ao reforço de dotação 

orçamentária para manutenção dos poços artesianos e dá outras providências. A 

Presidente requereu aos Vereadores que o PROJETO DE LEI N° 1.328, fosse 

colocado em discussão e votação na presente sessão devido a necessidade de 

consertar e/ou refazer o poço artesiano da Comunidade do Rio do Peixe, visto 

que as famílias encontram-se sem água.Todos os Vereadores concordaram em 

discutir o Projeto em 28 de Novembro de 2011.A Presidente solicitou o 

prosseguimento da leitura da Pauta. INDICAÇÃO N°035/11. De autoria do 

Vereador Valdemar Morello Seidler. Que sugere melhorias e nivelamento no 

terreno da Capela Mortuária deste Município. Encaminhado para as comissões. 

A Presidente interrompeu a sessão por alguns instantes para a assinatura dos 

pareceres. Reaberta a Sessão passou-se a Ordem do Dia, sendo que a Presidente  

solicitou para que   as comissões se manifestassem, pois não foi efetuado parecer 

por escrito referente ao PROJETO  DE LEI  N°1.317, DE 14 DE OUTUBRO 

DE 2011, por parte das Comissões, onde as mesmas apresentaram parecer verbal 

ao qual a Comissão Geral de Pareceres através de sua  relatora Taniamar que se 

manifestou favorável ao Projeto, a Vereadora Rúbia e o Vereador Armando 

também foram favoráveis. A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, 

registro parecer contrário de seu relator Vereador Miltom, bem como da 

Vereadora Rosane Bassegio Crespi, já o Vereador Antonio opinou 

favoravelmente. Após, a Presidente colocou o Projeto 1.317/11 em discussão 

sendo que os Vereadores não fizeram uso da palavra. Em votação o Projeto 

1.317/11 foi aprovado por unanimidade. A Presidente Rosane solicitou para que  

as Comissões se manifestassem a respeito do  PROJETO DE LEI N° 1.319,DE 

31 DE OUTUBRO DE 2011, sendo que as mesmas apresentaram parecer verbal 

ao qual a Comissão Geral de Pareceres através de sua relatora Taniamar que se 

manifestou favorável ao Projeto, a Vereadora Rúbia e o Vereador Armando 

também foram favoráveis. A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas,     

consignou parecer contrário de seu relator Vereador Miltom, bem como da  

Vereadora Rosane Bassegio Crespi, já o Vereador Antonio opinou 



 

 

favoravelmente. Após, a Presidente colocou o Projeto de Lei N° 1.319/11em 

discussão, sendo que os Vereadores não fizeram uso da palavra.Em votação o 

Projeto 1.319/11 foi aprovado por unanimidade. A Presidente solicitou para que 

a Vereadora Rosane Bassegio Crespi efetuasse a leitura dos pareceres da 

Comissão Geral de Pareceres e Comissão de Orçamento e Tomada de Contas 

referente ao PROJETO DE LEI N° 1.325, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2011, 

onde as Comissões se manifestaram favoráveis a este Projeto. Após a Presidente 

colocou o Projeto 1.325/11 em discussão, sendo que os Vereadores não fizeram 

uso da palavra. Em votação o Projeto 1.325/11 foi aprovado. A Presidente 

Rosane solicitou que a Vereadora Rosane Crespi efetuasse a leitura do pareceres 

da Comissão Geral de Pareceres e Comissão de Orçamento e Tomada de Contas 

referente ao PROJETO DE LEI N° 1.326, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2011, 

onde as comissões se manifestaram favoráveis a este projeto. Após, a Presidente 

colocou o Projeto 1.326/11 em discussão, sendo que os Vereadores não fizeram 

uso da palavra. Em votação o Projeto 1.326/11 foi aprovado por unanimidade. 

Em seguida a Vereadora Rosane Crespi leu os Pareceres da Comissão Geral de 

Pareceres e Comissão de Orçamento e Tomada de Contas referente ao 

PROJETO DE LEI N° 1.328, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011, sendo que 

as  Comissões foram favoráveis a este projeto. Após, a Presidente colocou em 

discussão, sendo que os Vereadores não fizeram uso da palavra. Em votação o  

Projeto 1.328/11 foi aprovado. Sem mais assuntos para esta sessão a Presidente 

marcou a próxima sessão para o dia cinco de dezembro de dois mil e onze às 

dezoito horas e trinta minutos declarando encerrada a sessão deste dia, da qual 

foi lavrada ata, esta que após lida e aprovada será assinada pelos presentes 

vereadores: 

 


