
 

 

ATA N°. 1007 DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e treze às dezoito horas e trinta minutos 

reuniram-se os Senhores Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Alberto Manica de 

Ramos, Antônio Antunes da Silva, Eni Webber, Fernando Albuquerque, Gilberto Maier 

Fernandes, João Eduardo Oliveira Mânica, Milton dos Santos Amarante e Valdir 

Graminho de Souza, em Sessão Plenária e Ordinária. Abertos os trabalhos da Sessão, o 

Senhor Presidente solicitou ao segundo Secretário, Vereador Fernando Albuquerque, 

que efetuasse a leitura da Ata Nº 1006 de vinte e nove de julho de dois mil e treze, que 

depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime.  O Senhor 

Presidente convidou aos Senhores Vereadores para a IV Conferência Municipal de 

Assistência Social a realizar-se no dia 08 de agosto de 2013. Também os convidou para 

participar da primeira Maratona de bicicletas, que será realizada no dia 09 de agosto de 

2013. Ainda convidou-os para participarem da Votação de Prioridades - Sistema 

Estadual de Participação Popular e Cidadã, a fim de escolher os Recursos Favoráveis a 

nossa região e Município, que ocorrerá no dia 07 de agosto de 2013 na Câmara. Em 

seguida o Senhor Presidente saudou a Secretária da Agricultura, Regina Salete Hahn de 

Mello, convidando-a para que tomasse assento à mesa diretora, pois ao final da Sessão 

falaria sobre o trabalho realizado na Secretaria. O Senhor Presidente comunicou aos 

Vereadores que após a explanação da Secretária, poderiam questioná-la. Logo em 

seguida, o Senhor Presidente, passou para a Pauta do Dia, solicitando ao primeiro 

Secretário, Vereador Gilberto Maier Fernandes, que efetuasse a leitura da seguinte 



 

 

matéria: Projeto de Lei n° 1.460, de 02 de agosto de 2013, que dispõe sobre a 

contratação por tempo determinado de 02 (dois) Médicos do PSF, 01 (um) Médico 

Clinico Geral, 01 (um) Técnico em Enfermagem, para atender necessidade temporária 

de excepcional interesse público, nos termos do Art. 37, IX, da Constituição Federal e 

dá outras providências, Encaminhado para Análise das Comissões. Após, o Senhor 

Presidente passou para o período da Ordem do Dia, solicitando ao primeiro Secretário 

que efetuasse a leitura do Parecer nº051/13 da Comissão Geral de Pareceres e da 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas que tratam do Projeto de Lei nº 

1.458/2013, onde as Comissões se posicionaram Favoravelmente ao Projeto, não 

havendo óbice quanto a sua aprovação e estando em condições de ser levado à análise 

pelo Plenário da Casa. Em discussão, o Projeto, não houve manifestações e em votação 

obteve Aprovação Unânime. Logo após, o primeiro Secretário efetuou a leitura do 

Parecer nº052/13 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas que tratam do Projeto de Lei nº 1.459/2013, onde as Comissões 

se posicionaram Favoravelmente ao Projeto, não havendo óbice quanto a sua 

aprovação e estando em condições de ser levado à análise pelo Plenário da Casa. Em 

discussão, não houve manifestações e em votação, o Projeto foi Aprovado por 

Unanimidade. Após foi efetuada a leitura do Parecer nº053/13 da Comissão Geral de 

Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas que tratam do 

Projeto de Lei nº 1.460/2013, onde as Comissões se posicionaram Favoravelmente ao 

Projeto, não havendo óbice quanto a sua aprovação e estando em condições de ser 



 

 

levado à análise pelo Plenário da Casa. Em discussão, não houve manifestações e em 

votação, o Projeto, obteve Aprovação Unânime. Prosseguindo a Sessão, o Senhor 

Presidente agradeceu a presença da Secretária, Regina Salete Hahn de Mello, concedeu 

espaço para sua explanação. A Secretária cumprimentou aos presentes e agradeceu ao 

convite, discorreu sobre seu trabalho na Secretaria da Agricultura juntamente com o 

Conselho Municipal da Agricultura, mencionou a entrega dos insumos aos pequenos 

agricultores, através de Programas e Projetos Federais e Estaduais. Citou que o 

Município tem o Programa Troca-Troca de Milho, entrega de mudas, cuidam das águas 

do Município, e estão em fase final da instalação dos hidrômetros, e estão inscritos no 

Projeto Dissemina para ganhar os botijões de sêmen e a capacitação na área, e ainda o 

Município conta com a inspetoria veterinária. A Secretária mencionou sobre os Projetos 

futuros como a castração de animais de ruas, inseminação artificial, criação de terneiros. 

Também explicou como funcionam as licitações para compra de insumos e o porquê das 

devoluções do dinheiro ao Governo. Para finalizar, a Secretária se colocou à disposição 

dos Vereadores que quisessem questioná-la. Logo após, os Vereadores passaram a 

questionar a Secretária. Em seguida, como nada mais havia a ser tratado, o Senhor 

Presidente encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 12 de agosto de 2013, 

segunda-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada 

será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


