
 

 

ATA N°. 1081 DO DIA 16 DE MARÇO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos dezesseis 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, Eni Webber, 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 Nº1080 de nove de março de dois mil e quinze, 

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

o Senhor Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, a Vereadora Eni Webber 

solicitou inscrição.  Prosseguindo, o Senhor Presidente, passou à Pauta do Dia, 

solicitando ao Vereador Gilberto Maier Fernandes efetuasse a leitura das seguintes 

matérias: Projeto de Lei n°1.587, de 12 de março de 2015, altera a Lei Municipal n° 

1.577, de 26 de fevereiro de 2015, e dá outras providências; Projeto de Lei n°1.589, de 

12 de março de 2015, autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial no 

Orçamento/2015, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para repassar à Fundação de 

Desenvolvimento Educacional e Cultural do Sistema de Crédito Cooperativo – 

Fundação Sicredi, para desenvolvimento do Programa União Faz a Vida; Projeto de 

Lei n°1.590, de 12 de março de 2015, Cria o Fundo Municipal de Habitação de 

Interesse Social – FHIS e Institui o Conselho Gestor do FHIS; Projeto de Lei 

Legislativo n° 001/2015, de 09 de março de 2015, dispõe sobre o índice de Revisão 



 

 

Geral Anual e aumento real na remuneração dos Servidores ativos, às Funções 

Gratificadas (FGs), Cargos em Comissão (CCs) da Câmara Municipal de Vereadores e 

dá outras providências; o Senhor Presidente Encaminhou todos os Projetos à Análise 

das Comissões. E, ainda foi efetuada a leitura da Indicação 002/15 em 16 de março de 

2015, sugere o conserto de um bueiro e a colocação de mais um tubo na estrada que dá 

acesso a propriedade da Sra. Ivete Bressan na comunidade de Arroio de Fátima. 

(Autoria dos Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Eni Webber, João Eduardo Oliveira 

Mânica e Milton dos Santos Amarante). Prosseguindo a Sessão, o Senhor Presidente 

passou à Ordem do Dia, solicitando ao Vereador Gilberto que efetuasse a leitura dos 

seguintes Pareceres: Parecer nº021/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da 

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

1.583/2015, emitiram Parecer Favorável. Em discussão não houve manifestações e em 

votação obteve Aprovação Unânime. Parecer nº025/2015 da Comissão Geral de 

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

Projeto de Lei Legislativo nº001/2015, emitiram Parecer Favorável. Em discussão 

não houve manifestações e em votação, obteve Aprovação Unânime. Em seguida, o 

Senhor Presidente passou à Tribuna Livre, solicitando à Vereadora Eni Webber que 

ocupasse seu espaço. A Vereadora cumprimentou aos presentes, relatando que 

participou da reunião do Plano Municipal de Educação, onde as professoras levantaram 

as dificuldades que enfrentam na Escola, como por exemplo, o acesso a Internet e Wifi, 

poucos computadores, e a realização de cursos, pois alguns são promovidos em cidades 



 

 

turísticas, e o Executivo não autoriza devido apontamento pelo Tribunal de Contas, 

ponderando que é inadmissível não se aprimorar devido a isso, pois a maioria desses 

cursos é realizados nessas cidades, e ainda salientou que há como comprovar que 

realmente participaram do curso, sugerindo que os Vereadores deveriam intervir junto 

ao Prefeito a respeito. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente, encerrou 

a presente Sessão, marcando a próxima para o dia 23 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: 


