
 

ATA N°. 1106 DO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos oito dias do mês de setembro 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 Nº1105 de trinta e um de agosto de 

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

Unânime. Nas Comunicações e Convite o Senhor Presidente, mencionou os ofícios 

recebidos e disponibilizados na mesa dos Senhores Vereadores: Ofício n°007/15 

convidando-os para prestigiar o Tiro de Laço Integração no dia 12 de setembro no 

Parque Municipal de Eventos Alvady da Rocha Gehlen; Ofício do Gabinete n° 092/15 

em resposta ao Ofício emitido pelo Legislativo n°072/15 sobre a construção da Câmara 

no local doado; Ofício do Gabinete n° 099/15 que trata da retirada do Projeto de Lei 

n° 1.616/2015, e Ofício da Vereadora Eni Webber que comunica seu retorno à Casa 

como Vereadora Titular a partir do dia 09 de setembro de 2015. Após, o Senhor 

Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, não houve inscritos. Prosseguindo, o 

Senhor Presidente, solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Gilberto Maier 

Fernandes, que efetuasse a leitura da Pauta do Dia: Projeto de Lei n°1.625, de 08 de 

setembro de 2015, autoriza a instituição de horário especial de trabalho em turno único 

na Secretaria Municipal da Agricultura, na Secretaria Municipal de Obras e na 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Habitação, e dá outras providências; 

Projeto de Lei n°1.626, de 08 de setembro de 2015, dispõe sobre a contratação por 

tempo determinado de 01 (um) Monitor de Disciplina para atender necessidade 

temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição 

Federal e dá outras providências, os Projetos foram Encaminhado para Análise das 

Comissões. Também foi à leitura o Pedido de Providência nº 005/15 em 03 de 

setembro de 2015: Colocação de redes de proteção e nivelamento de piso na quadra de 

esportes da Escola Pantaleão Thomaz. . (Autoria dos Vereadores: Adão Airton de 

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

Santos Amarante). Na Ordem do Dia, o Senhor Presidente, solicitou ao Vereador 

Gilberto, que efetuasse a leitura dos seguintes Pareceres: Parecer nº064/2015 da 

Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, 

que tratam do Projeto de Lei nº 1.625/2015, onde emitiram Parecer Favorável, em 

discussão não houve manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. 



 

Parecer nº065/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento 

e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.626/2015, onde 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 14 de setembro de 2015, 

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

será assinada pelos seguintes Vereadores: 


