
 

 

ATA N°. 951 DO DIA 02 DE JULHO DE 2012 - SESSÃO ORDINÁRIA 

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

reuniram-se os senhores Vereadores: Aldoir Rocha de Andrade, Fernando Albuquerque, 

João Nildo Borba Teixeira, Miltom dos Santos Amarante, Regina Salete Hahn de Mello, 

Rosane Crespi, Rosane da Silva, Rúbia Dal’Maso, e Valdemar Morello Seidler em 

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

solicitou a segunda secretária, Vereadora Rosane Crespi que efetuasse a leitura da Ata 

Nº 950 de 25 de junho de 2012, que depois de lida, submetida à apreciação e colocada 

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

inscrições à Tribuna Livre, não houve inscrições. Em seguida, o Senhor Presidente 

solicitou a primeira Secretária, Vereadora Rosane da Silva que efetuasse a leitura da 

Pauta do Dia, que constava: Projeto De Lei Nº 1.387 De 26 De Junho DE 2012. 

Autoriza o poder Executivo a abrir um Crédito Especial no valor de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), destinado ao empenho da despesa relativa ao aditivo contratual referente à 

construção da Unidade de Educação Infantil Proinfância – Tipo C e dá outras 

providências, o Projeto foi encaminhado para análise das Comissões. Projeto De Lei Nº 

1.388 De 26 De Junho De 2012. Dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério 

Público do Município, institui o respectivo quadro de cargos e funções e dá outras 

providências. O Senhor Presidente solicitou a primeira Secretária que fizesse a leitura 

da Retificação do Projeto de Lei N° 1.388, de 26 de Junho de 2012, o Projeto foi 

encaminhado para análise das Comissões. O Senhor Presidente manifestou-se sobre o 

Projeto dizendo que os Profissionais da Educação aguardavam sua chegada a Casa. 

Entretanto, sempre sugere ao Executivo para que os Projetos cheguem com 

antecedência para que possam ser analisados. Salientando que os Vereadores devem 

analisar e estudar para votar este Projeto e que no decorrer da semana poderá haver a 



 

 

necessidade de uma Sessão Extraordinária. Projeto De Lei Nº 1.389 De 27 De Junho 

De 2012. Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade 

temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, art. 37 da 

Constituição Federal e dá outras providências, o Projeto foi encaminhado para análise 

das Comissões. Projeto De Lei Nº 1.390 De 28 De Junho De 2012. Autoriza o 

Executivo a promover venda de imóvel situado na Área Industrial e Comercial Ângelo 

Basegio em favor da Empresa Cerâmica São Judas LTDA com o recebimento de tijolos 

por dação em pagamento de créditos não tributários, e dá outras providências, o Projeto 

foi encaminhado para análise das Comissões. Como nada mais havia a ser tratado, o 

Senhor Presidente encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 09 de Julho 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: 


