
 

 

ATA N°. 1058 DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Ao primeiro dia do mês de setembro 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, 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 Nº1057 de vinte e cinco de agosto de 

dois mil e quatorze, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação 

Unânime. Nas Comunicações e Convites, mencionou que devido o Pedido de Licença 

da Vereadora Eni Webber, a Câmara de Vereadores expediu Ofícios de convocações ao 

1º e 2º Suplentes da Coligação Aliança Democráticos Progressistas Coxilha Melhor, os 

Senhores Dari Cláudio Tamanho e João Carlos Teixeira Sampaio que não quiseram 

assumir a vaga de Vereadores, assim foi convocada a 3ª Suplente a Senhora Evanir 

Salinet Nunes. Ainda, Senhor Presidente, agradeceu a presença dos integrantes da Igreja 

Assembleia de Deus, e mencionou que após a Sessão seria feita entrega de Moção de 

Reconhecimento à Igreja, a pedido de todos os Vereadores através do Requerimento 

n° 001/2014. Prosseguindo a Sessão, Senhor Presidente, mencionou que a Tribuna 

Livre seria suspensa, pois no momento da entrega da Moção, os Vereadores poderiam 

se pronunciar. Após, o Senhor Presidente passou à Pauta do Dia, solicitando ao 

Vereador Gilberto Maier Fernandes que efetuasse a leitura das seguintes matérias: 



 

 

Projeto de Lei nº 1.540, de 29 de agosto de 2014, autoriza o Poder Executivo a abrir 

um crédito especial no valor de R$ 88.770,00 (oitenta e oito mil, setecentos e setenta 

reais), destinado as Demandas da Consulta Popular e Cidadã 2013/2014 – Programa 

Leite Gaúcho e dá outras providências, e Projeto de Lei nº 1.541, de 01 de setembro 

de 2014, dispõe sobre a contratação por tempo determinado de 01 (uma) 

Servente/Faxineira para atender necessidade temporária de excepcional interesse 

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

Senhor Presidente os Encaminhou para Análise das Comissões, e por se tratar de 

Projetos em Regime de Urgência mencionou que seriam votados na presente Sessão. 

Em seguida, o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, solicitando ao Vereador 

Gilberto Maier Fernandes que efetuasse a leitura dos seguintes Pareceres: Parecer 

nº052/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº1.540/2014, onde as Comissões 

emitiram Parecer Favorável. Em discussão, não houve manifestações e em votação 

obteve Aprovação Unânime, e Parecer nº053/2014 da Comissão Geral de Pareceres 

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

nº1.541/2014, onde as Comissões emitiram Parecer Favorável. Em discussão, o 

Vereador Adão Airton de Oliveira ponderou que deveria constar no Projeto o nome da 

servidora em atestado. Em votação, o Projeto obteve Aprovação Unânime. Após, 

passou à discussão o Requerimento nº 003/2014, não houve manifestações e em 

votação, obteve Aprovação Unânime. Após, como não havia mais nada a tratar, o 



 

 

Senhor Presidente, encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 08 de setembro de 

2014, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e 

aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 


