
 

 

ATA N°. 934 DO DIA 13 DE MARÇO DE 2012 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos treze dias do mês de março de dois mil e doze às dezoito horas e trinta minutos 

reuniram-se os senhores Vereadores: Rosane Crespi, Rosane da Silva, João Nildo Borba 

Teixeira, Rúbia Dal’Maso, Valdemar Morello Seidler, Fernando Albuquerque, Antônio 

Antunes da Silva, Miltom dos Santos Amarante e Taniamar Webber Vicenzi em Sessão 

Plenária e Ordinária. Abertos os trabalhos da Sessão, o Senhor Presidente 

cumprimentou os presentes dando boas vindas aos Senhores Vereadores e convidou a 

segunda secretária a Vereadora Rosane Crespi que efetuasse a leitura da Ata Nº 933 de 

05 de Março de 2012, que depois de lida, submetida à apreciação e colocada em 

votação, obteve Aprovação Unânime. Após, o Senhor Presidente abriu espaço para 

inscrições a Tribuna Livre, não havendo inscrições e nem Pauta do dia o Senhor 

Presidente solicitou a primeira Secretária Vereadora Rosane da Silva que fizesse a 

leitura dos Pareceres da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas. Parecer N° 009/12, que trata do Projeto de Lei N° 1.357/12 de 

autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a concessão da Revisão Geral 

Anual, aumento dos vencimentos e alteração do valor vale alimentação, obtendo parecer 

Favorável pela Comissão Geral de Pareceres e pela Comissão de Orçamento e Tomada 

de Contas.  Projeto passou para discussão, não havendo manifestações, em votação foi 

Aprovado por Unanimidade. Em seguida foi efetuada a leitura do Parecer Nº 010/12, 

que trata do Projeto de Lei N° 002/12 de autoria do Poder Legislativo Municipal, que 

versa sobre a Revisão Geral Anual dos subsídios dos Vereadores, obteve parecer 

Favorável pelas Comissões. O Projeto passou para o período de discussão, não havendo 

manifestações, passou para votação, onde obteve Aprovação Unânime. Após foi 

efetuada a leitura do Parecer Nº 011/12 que trata do Projeto de Lei Nº 003/12 de 

autoria do Poder Legislativo Municipal, que versa sobre a Revisão Geral Anual dos 

subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários, obtendo este, parecer Favorável pelas 

Comissões. Em discussão o Projeto, não houve manifestações, e em votação foi 

Aprovado por Unanimidade. Em seguida foi efetuada a leitura do Parecer Nº 012/12 

que trata do Projeto de Lei Nº 004/12 de autoria do Poder Legislativo Municipal, que 

versa sobre o reajuste do Vale Alimentação, obtendo parecer Favorável das Comissões, 

e em discussão o Projeto não houve manifestações passou para o período de votação, 

obtendo Aprovação Unânime. Após foi efetuada a leitura do Parecer Nº 013/12 que 

trata do Projeto de Lei Nº 005/12 de autoria do Poder Legislativo Municipal que dispõe 

sobre a concessão da Revisão Geral Anual e aumento dos vencimentos dos Servidores 

da Câmara Municipal de Vereadores, onde as Comissões se posicionaram 

Favoravelmente ao Projeto estando em condições de ser levado à análise pelo Plenário 

da Casa, em discussão o Projeto, não houve manifestações, e em votação foi Aprovado 

por Unanimidade. Em seguida foi efetuada a leitura do Parecer Nº 014/12 que trata do 

Projeto de Lei nº 1.363/12 de autoria do Poder Executivo Municipal que versa sobre a 

inclusão de nova meta no PPA e na LDO, onde as Comissões se posicionaram 

Favoravelmente ao Projeto estando em condições de ser levado à análise pelo Plenário 

da Casa, em discussão o Projeto, não houve manifestações, e em votação foi Aprovado 

por Unanimidade. Após foi efetuada a leitura do Parecer Nº 015/12 que trata do 

Projeto de Lei Nº 1.364/12 de autoria do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre 

a abertura de crédito especial no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil 

reais), destinado a construção do prédio da sociedade esportiva Aimoré, onde as 

Comissões se posicionaram Favoravelmente ao Projeto estando em condições de ser 

levado à análise pelo Plenário da Casa, em discussão o Projeto, não houve 



 

 

manifestações, e em votação foi Aprovado por Unanimidade. Em seguida o senhor 

Presidente colocou em discussão o Pedido de Informação Nº 001/12 e o Pedido de 

Informação Nº 002/12 de autoria do Vereador Miltom dos Santos Amarante, não 

havendo manifestações passou para o período de votação, obtendo Aprovação 

Unânime. Como nada mais havia a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou a Sessão, 

marcando a próxima para o dia 19 de Março de 2012, em uma segunda feira às 18 horas 

e 30 minutos, da qual foi lavrada a Ata esta que após lida e aprovada será assinada pelos 

seguintes Vereadores: 

 

 


