
 

ATA N°. 1151 DO DIA 23 DE AGOSTO DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis às oito e trinta minutos 

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

Ramos, Antônio Antunes da Silva, 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 Nº1150 de dezesseis de agosto de dois mil e 

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

Após, o Senhor Presidente, abriu inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores Alberto 

Manica de Ramos e João Eduardo Oliveira Manica inscreveram-se. Prosseguindo, o 

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

Gilberto Maier Fernandes que efetuasse a leitura da seguinte matéria: Projeto de Lei n° 

1.687, de 18 de agosto de 2016, altera o caput do art. 2°, da Lei Municipal N° 1.684, de 

05 de julho de 2016 que “Institui o Conselho do Fundo de Manutenção e 

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

Fundeb”, e dá outras providências, Encaminhado para Análise das Comissões. Em 

seguida, o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, solicitando ao Primeiro 

Secretário que efetuasse a leitura do seguinte Parecer da Comissão Geral de 

Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas: Parecer nº044/2016, 

que trata do Projeto de Lei N°1.687/2016, onde emitiram Parecer Favorável. Em 

discussão não houve manifestações e em votação, obteve Aprovação Unânime. Após, 

o Senhor Presidente passou à Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Alberto Manica 

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

agradecendo aos servidores que trabalharam no Legislativo, e foram exonerados, 

Manoela do cargo Diretora Legislativo e Ivo do cargo de Assessor Jurídico, que 

desempenharam suas funções com respeito, competência e dedicação, salientando que 

deveriam por respeito informar essa troca à Mesa Diretora,  e deu boas vindas aos novos 

funcionários nomeados, Jasson no cargo de Assessor Jurídico, Regina Salete como 

Chefe de Serviços Legislativos e Rafael como Diretor Legislativo, e espera que o 

trabalho continue sendo realizado com o mesmo respeito e harmonia. Em seguida, fez 

uso da Tribuna o Vereador João Eduardo Oliveira Manica, saudou aos presentes, 

agradecendo ao trabalho realizado pelos servidores que trabalharam na Casa, e deu boas 

vindas aos novos funcionários, lamentando que infelizmente essas situações aconteçam, 

questionando o porquê, porém, é preciso continuar o trabalho com respeito e realizar 

uma campanha digna, e desejou boa sorte a todos os candidatos, pois ele procura não 

falar mal de ninguém, e quando fala olha nos olhos das pessoas, ponderando que é triste 

situações onde falam mal de alguém e depois voltam atrás e o elogiam. Ressaltou ainda 

que no Legislativo todos são esclarecidos para discutirem seus pontos de vista, e 

lamentou que o Vereador Fernando não estava para falar olhando nos seus olhos. O 

Senhor Presidente agradeceu aos servidores que trabalharam na Casa, Manoela, Alan e 



 

ao Ivo, que desempenharam muito bem suas atribuições, de forma eficiente, séria e 

responsável, lamentando a situação, ponderando que poderia ter sido diferente, e quanto 

aos novos funcionários, Sr. Jasson, Rafael e Regina, ressaltou que também são 

responsáveis, e competentes para desempenhar suas funções. Como não havia mais 

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

o dia 30 de agosto de 2016, terça-feira, às 08h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que 

após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores:  
  


