
 

ATA N°. 1144 DO DIA 05 DE JULHO DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e dezesseis às oito horas e trinta minutos 

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

Ramos, Antônio Antunes da Silva, Eni Webber, Fernando de Albuquerque, 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 Segundo Secretário, Vereador Valdir Graminho de 

Souza, que efetuasse a leitura da Ata Nº1143 de vinte e oito de junho de dois mil e 

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

Senhor Presidente agradeceu a presença da comunidade. Após, o Senhor Presidente, 

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

Presidente passou à Pauta do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário, Vereador 

Gilberto Maier Fernandes, que efetuasse a leitura das seguintes matérias: Projeto de 

Lei n° 1.681, de 01 de julho de 2016, institui o Conselho do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 

Fundeb, e dá outras providências, e Projeto de Lei n° 1.682, de 01 de julho de 2016, 

dispõe sobre a contratação por tempo determinado de 02 (dois) Motorista/Operadores de 

Máquinas, para atender necessidade temporária de excepcional de interesse público, nos 

termos do art.37, IX, da Constituição Federal e dá outras providências, os Projetos 

foram Encaminhados para Análise das Comissões. Em seguida, o Senhor Presidente 

passou para Ordem do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário que efetuasse a leitura 

dos seguintes Pareceres da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas: Parecer n°039/2016 que trata do Projeto de Lei 

n°1.681/2016, onde emitiram Parecer Favorável, em discussão não houve 

manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. Parecer n°040/2016 que 

trata do Projeto de Lei n°1.682/2016, onde emitiu Parecer Favorável, em discussão 

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

Senhor Presidente, colocou em discussão o Pedido de Providência n°030/2016, não 

houve manifestações e em votação foi Aprovado por Unanimidade. Como não havia 

mais nada a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente Sessão, marcando a próxima 

para o dia 12 de julho de 2016, terça-feira, às 08h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta 

que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores:  
  


