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Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, deu-se início a 
Sessão Plenária presidida pelo vereador Anilson Rodrigues de Souza. No Expediente 
foram lidas as correspondências recebidas do Executivo; expedida pela Câmara 
Municipal e recebidas de diversos. Foi apresentado o Projeto de Lei nº 03/2016 que 
“Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências”, 
que será tramitado em Regime de Urgência Especial. No mesmo Regime de Urgência 
Especial o Projeto de Lei CM nº 01/2016 que "concede reajuste de vencimento dos 
servidores da Câmara Municipal de Amambai”. Logo em seguida os vereadores 
apresentam suas proposições: Requerimento nº 08/2016 aprovado por unanimidade. 
Requerimento nº 09/2016 reprovado pelos vereadores David Nicoline; Carlos R. B. 
Nascimento, Roberto Dias; Roberto Sangue Bom, Jaime Bambil e Valter Brito. Após a 
reprovação o autor do mesmo requer ao prefeito “digo” presidente cópia da fala dos 
vereadores na discussão do Requerimento nº 09/2016. O pedido foi acatado. 
Requerimento nº 10/2016 aprovado por unanimidade ficaram para a próxima Sessão a 
apresentação das seguintes proposições: Requerimento nº 11/2016; Requerimento nº 
12/2016; Requerimento nº 13/2016. Indicação 12/2016; Indicação 13/2016; Indicação nº 
14/2016. Após um intervalo de 10 (dez) minutos a sessão foi reiniciada com a Ordem 
do Dia: votação e aprovação por unanimidade dos pareceres e dos seguintes Projetos de 
Lei CMnº 01/2016; Projeto de Lei GP nº 03/2016 e Projeto de Lei CM nº 041/2015. O 
vereador Roberto protético solicitou que constasse nesta Ata que ele se absteve a votar 
no projeto de Lei GP nº 03/2016. Vale lembrar que o vereador Luciney Muller Bampi 
solicitou através de ofício a sua não permanência na Comissão especial do Centro de 
Educação Infantil em construção nas vilas Mangay e Doriane. Assim o vereador 
Roberto Peres manifestou interesse de substituir o vereador na referida comissão, onde 
obteve o apoio unanime dos vereadores. Fizeram uso da palavra por sete minutos os 
seguintes vereadores: Fernando Fischer, David Nicoline, Roberto Dias, como líderdo 
prefeito. Nadamais, o presidente encerrou a presente sessão, cuja ata foi lavrada por 
mim, Ailton Salgado Rosendo, que será lida, aprovada e assinada pelo 1º secretário e 
presidente. Em tempo: o vereador Ilzo Victorfoi contrário ao requerimento nº 09/2016 e 
o Projeto de Lei GP nº 41/2015 foi aprovado em primeira discussão e votação. Nada 
mais Ailton S. Rosendo. Em tempo: o vereador Luciney Bampi solicita que conste neste 
Ata a sua renúncia da Comissão Especial da Praça Central de Amambai, pois o mesmo 
já havia feito a solicitação na Sessão Ordinária de 29/02/2016. Nada mais. Ailton S. 
Rosendo. 


