
 

 

ATA N°. 941 DO DIA 23 DE ABRIL DE 2012 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte e três dias do mês de abril 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, Aldoir 

Rocha de Andrade, Miltom dos Santos Amarante e Taniamar Webber Vicenzi em 

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

cumprimentou os Senhores Vereadores e os demais presentes e convidou a segunda 

secretária a Vereadora Rosane Crespi que efetuasse a leitura da Ata Nº 940 de 16 de 

Abril 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, o Senhor Presidente solicitou a primeira 

Secretária Vereadora Rosane da Silva que fizesse a leitura da Pauta do Dia, onde 

constava o seguinte Projeto de Lei Legislativo: Projeto de Lei Nº 006/2012, de 23 de 

Abril de 2012, de autoria do Vereador Fernando Albuquerque, que denomina Rua e da 

outras providências, o Projeto foi encaminhado para a análise das Comissões; Pedido 

de Informação N° 003/2012, de 23 de Abril de 2012, de autoria do Vereador 

Valdemar Morello Seidler. O Senhor Presidente solicitou a primeira Secretária 

Vereadora Rosane da Silva que fizesse a leitura do Ofício N°.047/2012. A Sessão foi 

suspensa por cinco minutos para que os membros das Comissões apresentassem os Pareceres. 

Reaberta a Sessão, a primeira Secretária efetuou a leitura da Ordem do Dia, onde constavam as 

seguintes Matérias: Parecer N° 016/2012 que trata do Projeto de Lei Nº 1.365/2012, Inclui 

nova meta no PPA – Plano de Plurianual e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes, 

onde as Comissões se posicionaram Favoravelmente ao Projeto, estando em condições 

de ser levado à análise pelo Plenário da Casa, em discussão o Projeto, houve a 

manifestação do Vereador Miltom dos Santos Amarante que solicitou pedido de Vistas 

do Projeto por quinze dias, tendo em vista que o mesmo necessita de esclarecimentos. 

O senhor Presidente ante ao pedido de Vistas retirou o Projeto da Ordem do Dia. 

Parecer 017/2012, que trata do Projeto de Lei N°.1.366/2012 que autoriza o Poder 

Executivo a abrir um Crédito Especial no valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos 

reais), destinado a Elaboração de Projeto para Instalação e Equipamentos Necessários 

na Implantação do Projeto de Vídeo Monitoramento (Câmeras de TV) nas vias públicas, 

e dá outras providências; onde as Comissões se posicionaram Favoravelmente ao 

Projeto, estando em condições de ser levado à análise pelo Plenário da Casa, em 

discussão o Projeto, houve a manifestação do Vereador Miltom dos Santos Amarante 

que solicitou pedido de Vistas do Projeto por quinze dias, tendo em vista que o mesmo 

necessita de esclarecimentos. O senhor Presidente ante ao pedido de Vistas retirou o 

Projeto da Ordem do Dia. Em seguida o Senhor Presidente colocou em votação o 

Pedido de Informação N° 003/2012, de 23 de Abril de 2012, em discussão o Projeto, 

não houve manifestações, em votação, foi Aprovado por Unanimidade. Em seguida 

como nada mais havia a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou a Sessão, marcando a 

próxima para o dia 30 de Abril de 2012, 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: 

 


