
 

 
Ata n° 592, sessão ordinária n° 585-26, 2° período legislativo 
 
1. Dia: 11 de agosto de 2005, quinta-feira 
2. Horário: 18 horas 
3. Local: na Sala de Sessões da Câmara de Vereadores com as presenças dos Vereadores das Bancadas do PP, 
do PHS e do PMDB, sob a presidência do Ver. Cláudio Chaves Maia, que invocando a proteção divina declara 
aberta a sessão, dando boas-vindas aos colegas e visitantes, ao Ex-Vereador José Eli, onde a Casa estará sempre 
à sua disposição.  
4. Em continuidade é posta em discussão e votação a Ata n° 589 da Sessão Ordinária de 14.7.2005, sendo 
aprovada por unanimidade e feita a leitura da Ata n° 591 da Sessão Ordinária de 4.8.2005, que colocada em 
discussão e votação, foi igualmente aprovada.  
5. No Expediente do Executivo, é feita a leitura do PLM n° 22 de 9.8.2005 que autoriza o Município a contratar 
temporariamente Professores até o término do ano letivo de 2005 para suprir vagas existentes no Quadro de 
Magistério Público Municipal (baixado para a COF).  
6. No Expediente do Legislativo, são deliberadas as seguintes matérias: 

a) Resolução de Mesa n° 10 de 11.8.2005, que atualiza o valor das diárias da Câmara de Vereadores: 
Presidente – R$ 234,29; Vereadores e Servidores – R$ 157,23 e Servidores (Padrões 2 e 5) – R$ 77,81; 

b) Pedido de Providências n° 004 de 5.8.2005, de autoria do Ver. Valderi Pereira, tendo como objeto a 
realização de reparos na estrada que dá acesso a propriedade do senhor Adão de Souza – Localidade São 
João Mirim – com encascalhamento; 

c) Pedido de Providências n° 008 de 8.8.2005, de autoria do Ver. Alcemar Silveira, tendo como objeto o 
aplainamento de terreno para a construção de 2 (dois) galpões de fumo – Localidade Núcleo Toropi – na 
propriedade do senhor Raimundo Roque (a pedido do senhor Leonir do Nascimento). 

 7. Em outras matérias é lido ofício do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento acusando o recebimento da 
Moção de repúdio acontecimento junto à Presidência da República, do Senado Federal, da Câmara Federal e com 
os servidores federais (Moção de autoria da Verª Janeti Vieira), feita a leitura o ofício foi colocado à disposição.  
8. No Pequeno Expediente se inscreveram e se manifestaram: como primeiro inscrito, Ver. Amilton Baggio; Verª. 
Janeti Vieira; Ver. Maria Vargas 
9. Antes de encerrar, o Presidente agradece ao Ver. Ari por ter lhe substituído na semana passada e não havendo 
nada mais a tratar, encerra a sessão e marca a próxima para o dia 18 de agosto, quinta-feira, às 18 horas, nesta 
mesma Sala de Sessões. Esta reunião foi presidida pelos Vereadores Cláudio Chaves Maia e Ari Rosa Peixoto, 
secretariada pelo Vereador Valderi dos Santos Pereira e assessorada por Celso Bueno. Não havendo nada mais a 
registrar, encerro a presente ata que vai por mim, Vereador Valderi dos Santos Pereira – 1° Secretário – assinada e 
demais Vereadores. 
 
 


