
 

 

ATA N°. 954 DO DIA 23 DE JULHO DE 2012 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte e três 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. 953 de 16 de julho 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 que efetuasse a leitura da 

Pauta do Dia onde constava: Projeto de Lei N° 1.392, de 18 de julho de 2012 que 

autoriza o Poder Executivo a conceder o uso de imóvel público à particular e dá outras 

providências, o Projeto foi encaminhado para análise das Comissões. Após o Senhor 

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

leitura da Ordem do Dia, onde constavam: Parecer Nº027/2012 da Comissão Geral de 

Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas que tratam do Projeto 

de Lei Nº 1.378/2012, 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. 

Parecer Nº028/2012 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento 

e Tomada de Contas que tratam do Projeto de Lei Nº 1.379/2012, 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 obteve Aprovação Unânime. Parecer Nº039/2012 da Comissão Geral de 



 

 

Pareceres e Parecer Nº038/2012 da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas 

que tratam do Projeto de Lei Nº 1.387/2012, 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, onde relatou que conforme resposta obtida ao Ofício nº068/2012, que 

solicitou ao Poder Executivo cópia de documentos referente ao Projeto em questão, 

constando que o custo da obra é de R$ 5.619,15 (cinco mil, seiscentos e dezenove reais 

com quinze centavos), diante disto, o Vereador questiona o porquê abrir um crédito 

especial no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acreditando que o Projeto veio 

incompleto para esconder este fato. Como nada mais havia a ser tratado, o Senhor 

Presidente encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 30 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: 


