
 

 

ATA N°. 963 DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2012 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e quatro dias do mês de Setembro de dois mil e doze às dez horas 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 962 de 

17 de Setembro de 2012, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve 

Aprovação Unânime. Em seguida o Senhor Presidente explicou que alguns Projetos não 

foram colocados na Ordem do Dia por estarem aguardado respostas de Requerimento 

enviado ao Executivo. Também agradeceu a comunidade que estava presente na Sessão. 

Após, o Senhor Presidente abriu espaço para inscrições à Tribuna Livre, não havendo 

inscrições, o Senhor Presidente solicitou a primeira Secretária, Vereadora Rosane da 

Silva que efetuasse a leitura da Pauta do Dia, onde constava: Pedido de Informação nº 

012/12, de 12 de Setembro de 2012. De Autoria da Vereadora Rosane Crespi. Em 

seguida o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia, colocando em discussão o 

Requerimento nº 002/2012 – de autoria dos Vereadores Fernando de Albuquerque e 

Valdemar Morello Seidler, não houve manifestações e em votação obteve Aprovação 

Unânime. Logo após, o Senhor Presidente solicitou a primeira Secretária que efetuasse 

a leitura do Ofício de 18 de Setembro de 2012 de autoria dos Vereadores: Aldoir 

Rocha de Andrade, Fernando Albuquerque, Regina Salete Hahn de Mello, Rúbia 

Dal’Maso e Valdemar Morello Seidler, onde encaminharam pedido de instauração de 

procedimentos Legais e Constitucionais para criação de Comissão Parlamentar de 

Inquérito para apurar os fatos notificados pela Vereadora Rosane da Silva. O Senhor 

Presidente colocou que adotará todos os procedimentos Legais para abertura da CPI, 



 

 

salientando que todos os Vereadores são favoráveis a abertura da CPI, embora o pedido 

foi feito por alguns do Vereadores, acrescentou ainda que irá convocar nos próximos 

dias os Senhores Vereadores para que seja realizado todos os trâmites Legais para a 

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

marcando a próxima para o dia 01 de Outubro de 2012, segunda-feira, às 10h00min, da 

qual foi lavrada a Ata esta que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes 

Vereadores: 

 


