
 

 

ATA N°. 967 DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2012 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e dois dias do mês de Outubro de dois mil e doze às dezoito horas e trinta 

minutos reuniram-se os senhores Vereadores: Claudecir Bernieri, Fernando 

Albuquerque, João Nildo Borba Teixeira, Miltom dos Santos Amarante, Regina Salete 

Hahn de Mello, Rosane Crespi, 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 966 de 

15 de Outubro de 2012, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação 

Unânime. Em seguida o Senhor Presidente solicitou a segunda Secretária que efetuasse 

a leitura do Ofício Nº 101/2012 sobre a convocação do Suplente de Vereador Sr. 

Claudecir Bernieri e Ofício Nº 002/2012 sobre o Pedido de Licença do Vereador Aldoir 

Rocha de Andrade. Após, o Senhor Presidente abriu espaço para inscrições à Tribuna 

Livre, não houve inscrições. Em seguida a segunda Secretária, efetuou a leitura da Pauta 

do Dia onde constavam: Projeto de Lei nº 1.404/2012, de 18 de outubro de 2012, que 

estabelece o percentual mínimo de cargos em Comissão a serem preenchidos por 

Servidores Efetivos do Município e dá outras providências, sendo baixado para 

Análise das Comissões; Projeto de Resolução Nº 002/2012, que dispõe sobre a 

criação de Comissão Parlamentar de Inquérito e dá outras providências. O Senhor 

Presidente mencionou que na próxima Sessão será feita a escolha dos membros para 

formação da Comissão Parlamentar de Inquérito.  Como não havia matéria para a 

Ordem do Dia e nada mais havia a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou a Sessão, 

marcando a próxima para o dia 29 de Outubro de 2012, segunda-feira, às 18h30min, da 

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

Vereadores: 

 


