
 

 

 

ATA N°. 1155 DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2016 - SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA 

 
Aos quatorze dias do mês de setembro 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, Eni Webber, Fernando de Albuquerque, Gilberto 

Maier Fernandes, João Eduardo Oliveira Mânica, Milton dos Santos Amarante e Valdir 

Graminho de Souza, em Sessão Plenária Extraordinária. Abertos os trabalhos da 

Sessão, o Senhor Presidente, solicitou ao Segundo Secretário, Vereador Valdir 

Graminho de Souza, que efetuasse a leitura da Ata Nº1154 de treze de setembro de dois 

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

Unânime. Prosseguindo, como não havia matéria para Pauta do Dia, passou à 

Ordem do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário que efetuasse a leitura dos Pareceres 

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

Contas: Parecer nº049/2016, que trata do Projeto de Lei Legislativo nº 007/2016, 

onde Emitiram Parecer Favorável, em discussão não houve manifestações e em 

votação obteve Aprovação Unânime. Parecer nº050/2016, que trata do Projeto de 

Lei Legislativo nº 008/2016, onde Emitiram Parecer Favorável, em discussão não 

houve manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. Parecer nº051/2016, 

que trata do Projeto de Lei Legislativo nº 009/2016, onde Emitiram Parecer 

Favorável, em discussão o Vereador Alberto Manica de Ramos agradeceu o Presidente 

e a assessoria por ter adiado a Sessão, para poderem analisar os Projetos e fazer alguns 

ajustes, porém, não havia em anexo ao Projeto o impacto financeiro. Também ficou 

feliz, pois não terá aumento, e com isso não há necessidade do impacto financeiro, pois 

não trará despesas a Casa. O Senhor Presidente salientou que com um acordo chegarão 

aonde quiserem, pois não existe um ditador na Casa, e procura sempre fazer pelo 

melhor, pois sempre que chegar Projetos de Regime de Urgência colocará em votação, 

salientando que são responsáveis pelo Município. Também espera que os novos 

Vereadores que entrarem no próximo ano trabalhe com democracia.  Como não havia 

nada mais a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente Sessão, convocando aos 

Senhores Vereadores para Sessão Ordinária, para o dia 21 de setembro de 2016, quarta-

feira, às 08h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será 

assinada pelos seguintes Vereadores:  
 

 


