
 

ATA N°. 1104 DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e quatro 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 Nº1103 de dezessete 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 mencionou que estava 

na mesa dos Senhores Vereadores o convite para participarem do culto festivo da Igreja 

Assembléia de Deus. Ainda, salientou que o Projeto de Lei nº1.617/2015 foi retirado 

pelo Executivo. E pediu aos Senhores Vereadores que analisem os anexos do Projeto de 

Lei nº1.620/2015, referente as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2016.  

Após, o Senhor Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, o Vereador Valdir 

Graminho de Souza solicitou inscrição. Prosseguindo, o Senhor Presidente, solicitou ao 

Primeiro Secretário, Vereador Gilberto Maier Fernandes, que efetuasse a leitura da 

Pauta do Dia, onde constavam as seguintes matérias: Projeto de Lei n°1.622, de 20 de 

agosto de 2015, autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no 

Orçamento/2015, no valor de R$ 283.000,00; Projeto de Lei n°1.623, de 20 de agosto 

de 2015, autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial no Orçamento/2015, no 



 

valor de R$ 28.431,71, e Projeto de Lei n°1.624, de 24 de agosto de 2015, dispõe 

sobre a contratação por tempo determinado de 01 (uma) Merendeira para atender 

necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do Art. 37, IX, da 

Constituição Federal e dá outras providências. Os Projetos foram Encaminhados para 

Análise das Comissões. Na Ordem do Dia, o Senhor Presidente, colocou em discussão 

o Projeto de Lei n°1.618/2015, não houve manifestações e em votação obteve 

Aprovação Unânime. Em seguida Vereador Gilberto, que efetuou a leitura dos 

seguintes Pareceres: Parecer nº060/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da 

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

1.622/2015, onde emitiram Parecer Favorável, em discussão não houve manifestações 

e em votação obteve Aprovação Unânime. Parecer nº061/2015 da Comissão Geral 

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

Projeto de Lei nº 1.623/2015, onde emitiram Parecer Favorável, em discussão o 

Vereador Milton mencionou que mais uma vez os Vereadores terão que votar em um 

Projeto dessa natureza, ponderando que a devolução do dinheiro é resultado de um 

Projeto mal elaborado. O Vereador Valdir relatou que enfrentou dificuldades para 

explicar a devolução de recursos na época que foi Presidente do Legislativo, diante 

disso, procurou o Senhor Prefeito, e o informou que os recursos que vem para aquisição 

de equipamentos ou materiais dependem de licitação, portanto, se sobrou tem que 

devolver. O Vereador Antônio ponderou que se trata de um valor alto que o Município 

terá que devolver, lamentando, porém, não tem como ficar com essas sobras. E 



 

salientou que não é culpa do Prefeito, Secretários e nem da equipe responsável pela 

elaboração dos Projetos. O Senhor Presidente ponderou que nas licitações deveriam 

buscar materiais e equipamentos de melhor qualidade. Em votação, o Projeto, obteve 

Aprovação Unânime. Parecer nº062/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da 

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

1.623/2015, onde emitiram Parecer Favorável, em discussão não houve manifestações 

e em votação, obteve Aprovação Unânime. Parecer nº063/2015 da Comissão Geral 

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

Projeto de Lei nº 1.624/2015, onde emitiram Parecer Favorável, em discussão não 

houve manifestações e em votação, obteve Aprovação Unânime. Prosseguindo, o 

Senhor Presidente passou à Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Valdir Graminho 

de Souza que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, relatando 

que na semana passada aconteceu a Consulta Popular, ponderando que os Vereadores 

não têm interesse na Consulta, e não acreditam no Governo do Estado, pois não tiveram 

coragem de enfrentam as críticas e indagações da população. Ainda, salientou que 

quando apoiamos um candidato temos que assumir e defender o partido, esperando que 

no próximo ano os Vereadores participem. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor 

Presidente, encerrou a presente Sessão, marcando a próxima para o dia 31 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: 


