
 

 

ATA N°. 1038 DO DIA 14 DE ABRIL DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e quatorze às dezoito horas e trinta 

minutos reuniram-se os Senhores Vereadores: Alberto Manica de Ramos, Antônio 

Antunes da Silva, Eni Webber, Evanir Salinet Nunes, 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 Nº1037 de sete de abril de dois mil e quatorze, que 

depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. Logo após, o 

Senhor Presidente agradeceu a presença do Vereador licenciado Adão Airton de 

Oliveira e passou para as comunicações e convites, mencionando que recebeu do 

Executivo a alteração da redação do anexo do Projeto de Lei nº 1.513/14, sobre o 

Convênio com o Hospital São Vicente de Paulo, onde corrige o valor da cintilografia 

com gálio, que é de R$ 846,45. Prosseguindo a Sessão, o Senhor Presidente, abriu as 

inscrições à Tribuna Livre, como não houve inscritos, o Senhor Presidente passou de 

imediato à Pauta do Dia, solicitando ao Vereador Gilberto Maier Fernandes, que 

efetuasse a leitura da seguinte matéria: Projeto de Lei nº 1.516, de 10 de abril de 

2014, autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito especial no valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais), destinados à Auxilio Financeiro para 7ª Região Tradicionalista, com a 

finalidade de custear a locomoção dos laçadores, transporte de animais, alimentação, na 

26ª Festa Campeira do Rio Grande do Sul a realizar-se na cidade de Viamão – RS, e dá 

outras providências, Encaminhado para Análise das Comissões. Em seguida, o 

Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, solicitando ao Vereador Gilberto Maier 

Fernandes, que efetuasse a leitura do Parecer nº023/2014 da Comissão Geral de 

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

de Lei n°1.511/2014, 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, não houve manifestações e em votação 



 

 

obteve Aprovação Unânime. Após passou para leitura o Parecer nº024/2014 da 

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

que tratam do Projeto de Lei n°1.512/2014, 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, não houve 

manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. Prosseguido a Ordem do 

Dia, foi efetuada a leitura do Parecer nº025/2014 da Comissão Geral de Pareceres e 

da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei 

n°1.513/2014, onde as Comissões emitiram Parecer Favorável, não havendo óbice 

quanto a sua aprovação e estando em condições de ser levado à análise pelo Plenário da 

Casa. O Projeto passou para discussão, não houve manifestações e em votação foi 

Aprovado por Unanimidade. Em seguida, passou à leitura o Parecer nº026/2014 da 

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

que tratam do Projeto de Lei n°1.514/2014, onde as Comissões emitiram Parecer 

Favorável, 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, obteve Aprovação Unânime. E, para concluir a Ordem do Dia, passou à 

leitura o Parecer nº027/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei n°1.515/2014, onde as 

Comissões emitiram Parecer Favorável, não havendo óbice quanto a sua aprovação e 

estando em condições de ser levado à análise pelo Plenário da Casa. O Projeto passou 

para discussão, como não houve manifestações, foi à votação, obtendo Aprovação 

Unânime. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, encerrou a Sessão, 

marcando a próxima, devido ao feriado de Tiradentes, para o dia 22 de abril de 2014, 

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

assinada pelos seguintes Vereadores: 


