
 

 

ATA N°. 1080 DO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos nove dias do mês de março de dois mil e quinze às dezoito horas e trinta minutos 

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

Ramos, André Luiz Daré, Antônio Antunes da Silva, Gilberto Maier Fernandes, João 

Eduardo Oliveira Mânica, Milton dos Santos Amarante e Valdir Graminho de Souza, 

em Sessão Plenária Ordinária. Abertos os trabalhos da Sessão, o Senhor Presidente, 

solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Valdir Graminho de Souza, que efetuasse a 

leitura da Ata Nº1079 de três de março de dois mil e quinze, que depois de lida e 

submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. Nas Comunicações e Convites, 

o Senhor Presidente parabenizou ao Vereador Antônio Antunes da Silva que esteve de 

aniversário no dia 05 de março e a Servidora Eliane que estará de aniversário no dia 11 

de março. Também mencionou que devido o Pedido de Licença do Vereador Fernando 

de Albuquerque da Coligação: Compromisso com Você, conforme Art. 182 do 

Regimento Interno foi encaminhado ofício de convocação a 1ª Suplente, Senhora 

Regina Salete Hahn de Mello, que informou mediante ofício que não tinha interesse em 

assumir a vaga, com isso o Legislativo convocou para assumir a vaga o 2º Suplente, 

Senhor André Luiz Daré, que passará a compor a Legislativo.  Como não houve 

inscritos à Tribuna Livre, o Senhor Presidente, passou à Pauta do Dia, solicitando ao 

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

de Lei n°1.583, de 04 de março de 2015, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito 

especial no orçamento/2015, no valor de R$ 3.000,00; Projeto de Lei n°1.584, de 04 de 



 

 

março de 2015, dispõe sobre a contratação por tempo determinado de 01 (um) 

Professor de Educação Infantil-22 horas, para atender necessidade temporária de 

excepcional interesse público, nos termos do art.37, IX, da Constituição Federal e dá 

outras providências; Projeto de Lei n°1.585, de 05 de março de 2015, concede revisão 

geral anual – art. 37, X, da CF – aos vencimentos dos servidores, bem como concede 

aumento real aos vencimentos dos servidores, e dá outras providências; e Projeto de 

Lei n°1.586, de 05 de março de 2015, reajusta o valor do vale alimentação pago 

exclusivamente aos servidores públicos municipais ativos, detentores de cargo de 

provimento efetivo, aos detentores de cargos comissionados e aos que exerçam funções 

temporárias, integrantes do Quadro de Pessoal da Administração Pública Municipal, e 

dá outras providências. Todos os Projetos foram Encaminhados para Analise das 

Comissões. Prosseguindo a Sessão, o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, 

solicitando ao Vereador Gilberto que efetuasse a leitura dos seguintes Pareceres: 

Parecer nº020/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento 

e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.582/2015, emitiram Parecer 

Favorável. Em discussão não houve manifestações e em votação obteve Aprovação 

Unânime. Parecer nº022/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.584/2015, 

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

obteve Aprovação Unânime. Parecer nº023/2015 da Comissão Geral de Pareceres e 

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



 

 

1.585/2015, emitiram Parecer Favorável. Em discussão o Vereador Adão Airton de 

Oliveira ponderou que é vergonhoso esse aumento, pois não acompanha a inflação, não 

valorizam os funcionários, está decepcionando, pois o Prefeito cria cargos e dá FGs e 

não concede nem o percentual da inflação aos funcionários. Em votação, o Projeto 

obteve Aprovação Unânime. Parecer nº024/2015 da Comissão Geral de Pareceres e 

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

1.586/2015, emitiram Parecer Favorável. Em discussão, não houve manifestações e em 

votação, obteve Aprovação Unânime. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor 

Presidente, encerrou a presente Sessão, marcando a próxima para o dia 16 de março de 

2015, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e 

aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 


