
 

ATA N°. 1102 DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dez dias do mês de agosto 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 

Carlos Teixeira Sampaio, 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 Segundo Secretário, Vereador Valdir 

Graminho de Souza, que efetuasse a leitura da Ata Nº1101 de três de agosto de dois mil 

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

Nas Comunicações e Convites, o Senhor Presidente pediu aos Vereadores prestarem 

atenção aos convites disponibilizados em suas mesas. Após, o Senhor Presidente abriu 

inscrições à Tribuna Livre, não houve inscrições. Prosseguindo, o Senhor Presidente, 

solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Gilberto Maier Fernandes, que efetuasse a 

leitura da Pauta do Dia, onde constava as seguintes matérias: Projeto de Lei n°1.617, 

de 10 de agosto de 2015, institui o Valor Venal das Áreas Rurais e dá outras 

providências; o Senhor Presidente pediu aos Vereadores que analisem com atenção este 

Projeto, e pesquisem nos Municípios vizinhos para esclarecer as dúvidas referentes aos 

valores, pois a lei que regulamenta é do ano de 1993, portanto, está defasada. Projeto 

de Lei n°1.618, de 10 de agosto de 2015, autoriza o Poder Executivo Municipal alterar 

a Lei Municipal n° 1.598, de 23 de abril de 2015, que dispõe sobre o quadro dos Cargos 

em Comissão e Funções Gratificadas e dá outras providências. Os Projetos foram 



 

Encaminhados para Análise das Comissões. Indicação 008/15 em 04 de agosto de 

2015, sugere ao Executivo Municipal, que o horário de abertura do Posto de Saúde seja 

antecipado para 07h00min. (Autoria dos Vereadores: Adão Airton de Oliveira, João 

Carlos Teixeira Sampaio, João Eduardo Oliveira Mânica e Milton dos Santos 

Amarante). Na Ordem do Dia, foram à discussão as seguintes matérias: Indicação 

nº007/2015, o Vereador Gilberto Maier Fernandes ponderou que se trata de uma 

Indicação de grande importância, porém, os autores da Indicação deveriam encaminhar 

a paciente à Secretaria de Saúde para avaliação, pois talvez a Secretaria tenha a cadeira 

e a já poderia disponibilizar. O Vereador Adão Airton de Oliveira agradeceu o apoio do 

Vereador Gilberto, contudo, questionou o papel da Assistência Social no Município. Em 

votação, obteve Aprovação Unânime. Pedido de Providência nº004/2015, 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 17 de agosto de 2015, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta 

que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 

 

 


