
 
 
Ata n° 596, sessão ordinária n° 589-30, 2° período legislativo 
 
1. Dia: 6 de setembro de 2005, terça-feira 
2. Horário: 18 horas 
3. Local: 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. Inicia justificando a sua ausência na sessão passada dizendo 
que deixou na Secretaria o atestado e agradece ao Ver. Ari Peixoto por ter dirigido a sessão e como também estava 
ausente na sessão anterior, de acordo com a LM n° 444, Art. 2°, §2°. 
4. É solicitada a leitura Ata n° 595 de 1°.9.2005 e colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 
5. Não houve expediente oriundo do Poder Executivo. 
6. No Expediente do Legislativo, o Presidente solicita a leitura: 

a) Resolução de Mesa n° 11 de 2.9.2005 que atualiza os valores das diárias da Câmara de Vereadores para o 
mês de setembro e que passaram a ser os seguintes: Presidente – R$ 232,77 (duzentos e trinta e dois reais 
e setenta e sete centavos); Vereadores e Servidores (Padrões 7, 9 e 10) – R$ 156,21 (cento e cinqüenta e 
seis reais e vinte e um centavos) e Servidores (Padrões 2 e 5) – R$ 77,30 (setenta e sete reais e trinta 
centavos).  

b) Em outras matérias é colocado à disposição o relatório financeiro da Câmara referente ao mês de agosto e 
é feita a leitura do Of. n° 1.679 da Câmara Federal, acusando o recebimento da Moção de repúdio aos 
acontecimentos no governo federal sobre o pagamento de propinas e outras denúncias de corrupção 
(matéria de autoria da Verª. Janeti Vieira); 

c) Moção de repúdio à Ratificação da Convenção – Quadro de Controle do Tabaco (matéria de autoria do Ver. 
Alcemar Silveira), concluídas as leituras, os expedientes são colocas à disposição.  

7. No Pequeno Expediente, se inscreveu: Ver. Ari Peixoto. 
8. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente encerra a sessão e marca a próxima para o dia 15 de setembro, 
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. 
 
 


