
 

 

ATA N°. 1032 DO DIA 05 DE MARÇO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos cinco dias do mês de março de dois mil e quatorze 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 Primeiro Secretário, Vereador Valdir Graminho de 

Souza, que efetuasse a leitura da Ata Nº1031 de vinte e quatro de fevereiro de dois mil 

e quatorze, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. 

O Senhor Presidente, parabenizou o Vereador Antônio Antunes da Silva pela passagem 

de seu aniversário. Também mencionou o recebimento da resposta do Pedido de 

Informação nº 001 e da Indicação n°001 de 2014. Prosseguindo a Sessão, o Senhor 

Presidente, abriu as inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores Alberto Manica de 

Ramos e Valdir Graminho de Souza solicitaram inscrições.  Logo após, o Senhor 

Presidente, passou para a Pauta do Dia, solicitando ao Vereador Gilberto Maier 

Fernandes, que efetuasse a leitura das seguintes matérias: Projeto de Lei nº1.502, de 26 

de fevereiro de 2014, estabelece reajuste salarial dos vencimentos aos Servidores 

Públicos Municipais ativos do Poder Executivo, aos membros do magistério público, 

equipe do PSF – PACS e membros do Conselho Tutelar e concede aumento nos 

vencimentos às Funções Gratificadas (FGs), Cargos em Comissão (CCs), e dá outras 

providências, Encaminhado para Análise das Comissões; Projeto de Lei nº1.503, de 



 

 

28 de fevereiro de 2014, autoriza o Poder Executivo a incluir através de crédito 

especial novo elemento de despesa na atividade orçamentária n°1001.04.541.0004.2.232 

– Licenciamento Ambiental no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e dá outras 

providências, Encaminhado para Análise das Comissões. O Senhor Presidente 

salientou que o Projeto de Lei nº1.503/14 seria votado na presente Sessão por ser em 

Caráter de Urgência. Em seguida, o Senhor Presidente, passou para Ordem do Dia, 

solicitando ao Vereador Gilberto Maier Fernandes, que efetuasse a leitura do Parecer 

nº010/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei n°1.503/2014, 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. 

Prosseguindo com a Ordem do Dia, foi efetuada a leitura do Parecer nº065/2013 da 

Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, 

que tratam do Projeto de Lei 1.474/2013, 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. O Senhor Presidente lembrou 

aos Senhores Vereadores que conforme a Ata nº025/14 em anexo foi realizada uma 

reunião no dia onze de fevereiro de 2014, com os associados do Sindicato dos 

Servidores, professores sobre o Projeto. Em discussão, não houve manifestações, e em 

votação foi Aprovado por Unanimidade. Logo após, o Senhor Presidente passou para 



 

 

o período da Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Alberto Manica de Ramos que 

ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, parabenizando ao 

Vereador Antônio pela passagem de seu aniversário, e também ao Primeiro Presidente 

do Legislativo, o Senhor Edegar do Nascimento Souza, pela passagem de seu 

aniversário no dia 04 de março. O Vereador Adão Airton de Oliveira pediu o uso da 

palavra, parabenizando o Vereador Antônio pela passagem de seu aniversário, e 

também parabenizou a todas as mulheres pelo seu dia, comemorado no dia 08 de março. 

Retomando a palavra, o Vereador Alberto, parabenizou a todas as mulheres pela 

passagem do seu dia. O Vereador sugeriu que na semana do Município que fosse 

prestada uma homenagem a todos os Ex-Presidentes da Casa. Após, o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Valdir Graminho de Souza que ocupasse a Tribuna. O 

Vereador saudou aos presentes, relatando que estava muito entusiasmado, com a 

esperança renovada, pois enviaram Projetos importantes no ano de 2013 e receberam 

respostas positivas através da visita do assessor do Deputado Marco Maia. Ainda 

parabenizou o Vereador Antônio pela passagem de seu aniversário, que é um grande 

parceiro da Casa, pois realiza seu trabalho com seriedade e tem muita experiência. Para 

finalizar deixou sua homenagem para todas as mulheres pela passagem do seu dia.  Em 

seguida, como nada mais havia a ser tratado, o Senhor Presidente, encerrou a Sessão, 

marcando a próxima, excepcionalmente para o dia 11 de março de 2014, terça-feira, às 

18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será assinada pelos 

seguintes Vereadores: 


