
 

 

ATA N°. 1050 DO DIA 07 DE JULHO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos sete dias do mês de julho 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 Nº1049 de trinta de junho de dois mil e quatorze, 

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

Prosseguindo a Sessão, Senhor Presidente, abriu as inscrições à Tribuna Livre, não 

houve inscritos. Após, o Senhor Presidente, solicitou ao Vereador Gilberto Maier 

Fernandes que efetuasse a leitura da Pauta do Dia, onde constavam: Projeto de Lei nº 

1.526, de 04 de julho de 2014, dispõe sobre a contratação por tempo determinado de 01 

Monitor de Atividades para atender necessidade temporária de excepcional interesse 

público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal e dá outras providências; o 

Senhor Presidente salientou que devido a urgência e importância do Projeto seria 

colocado em votação na presente Sessão; Projeto de Lei nº 1.527, de 07 de julho de 

2014, altera a redação do inciso IV, da Lei Municipal nº 290, de 22 de dezembro de 

1997, que dispõe sobre a isenção do pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial 

e Territorial Urbana, Encaminhados para Análise das Comissões, e Indicação 013/14 

em 03 de julho de 2014, sugere ao Poder Executivo Municipal a construção de uma 

guarita no parque de máquinas e secretarias existente no local para abrigar os vigilantes 

no turno da noite, (Autoria dos Vereadores: Alberto Manica de Ramos, Antônio 

Antunes da Silva, Fernando Albuquerque, Gilberto Maier Fernandes e Valdir Graminho 

de Souza). Em seguida, o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, solicitando ao 



 

 

Vereador Gilberto Maier Fernandes que efetuasse a leitura do Parecer nº036/2014 da 

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

que tratam do Projeto de Lei n°1.524/2014, onde as Comissões emitiram Parecer 

Favorável 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. Logo após, passou para 

leitura o Parecer nº038/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei n°1.526/2014, onde as 

Comissões emitiram Parecer Favorável 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. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente, colocou em discussão a Indicação nº010/2014, o 

Vereador Valdir Graminho de Souza salientou que se trata de uma reivindicação antiga, 

pois não há pontos de luz adequados para realizar o trabalho no local. Em votação, a 

Indicação, obteve Aprovação Unânime. Após, passou à discussão a Indicação 

nº011/2014, o Vereador Gilberto Maier Fernandes, mencionou que esse pedido já foi 

feito aproximadamente a mais de um ano e meio, relatando que o proprietário da 

lavoura não deixou as máquinas entrarem, pois havia feito plantio, e agora o Vereador 

acredita que com a Indicação, será possível realizar o trabalho. A Indicação passou à 

votação, obtendo Aprovação Unânime. Também foi à discussão a Indicação 

nº012/2014, não houve manifestações e em votação foi Aprovada por Unanimidade. 

Como não havia inscritos à Tribuna Livre e nada mais havendo a tratar, o Senhor 

Presidente, encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 14 de julho de 2014, 

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

será assinada pelos seguintes Vereadores: 


