
 

 

ATA N°. 1222 DO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2018 - SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito às dezoito horas e trinta minutos, 

reuniram-se os Senhores Vereadores, exceto, os Vereadores Jorge Luiz Assumpção Pedroso e 

Marcelo de Oliveira, em Sessão Plenária Extraordinária. Abertos os trabalhos da Sessão, o 

Senhor Presidente, Tiago Souza Amarante, solicitou a Segunda Secretária, Vereadora Rosane 

Fátima da Silva que efetuasse a leitura da Ata Nº 1.221 de vinte e seis de dezembro de dois 

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

Nas Comunicações e Convites, o Senhor Presidente mencionou sobre o Ofício enviado pelo 

Executivo, onde solicitava a inclusão do Projeto de Lei n°007/2018, na Pauta da Sessão 

Extraordinária, conforme disponível na mesa dos Senhores Vereadores.  Também, o Senhor 

presidente salientou que devido ao Pedido de Licença Interesse da Vereadora Débora Fátima 

França, o Legislativo convocou a 2ª Suplente da Coligação UNIDOS PARA RENOVAR E 

CRESCER,  Sra. Querli Oliveira dos Santos, e devido a sua Desistência em assumir a vaga, 

foi convocado o 3° Suplente Sr. Antônio Antunes da Silva para assumir a vaga. Como a 

Vereadora licenciada fazia parte da Mesa Diretora, como 1ª Secretária, o Legislativo realizou 

nova eleição do 1° Secretário: o Vereador que se candidatou, foi o Sr. Antônio Antunes da 

Silva, portanto, o Senhor Presidente colocou em votação a eleição do 1º Secretário, em 

chamada nominal em ordem alfabética os Vereadores proferiram seu voto. Ao final o Senhor 

Presidente, mencionou resultado da votação, 07 (sete) votos Favoráveis, Unanimidade dos 

Vereadores presentes, diante disso, o Senhor Presidente deu posse ao novo Primeiro 

Secretário do Legislativo, Vereador Antônio Antunes da Silva, para o ano de 2018. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente passou à Pauta do Dia, solicitando à Segunda Secretária 

que efetuasse a leitura das seguintes matérias: Projeto de Lei n°01, de 02 de janeiro de 

2018, autoriza o Poder Executivo a prorrogar os contratos temporários de professores de que 

tratam as Leis nº 1.753, de 30 de agosto de 2017 e nº 1.755, de 19 de setembro de 2017 e 

alterações; Projeto de Lei n°02, de 02 de janeiro de 2018, cria o Cargo Comissionado de 

Coordenador da Terceira Idade; Projeto de Lei n°03, de 15 de janeiro de 2018, altera a Lei 

Municipal n°366, de 09 de março de 1999. (Política de Incentivos Industriais e Comerciais); 

 Projeto de Lei n°04, de 17 de janeiro de 2018, altera a Lei nº 590, de 21 de outubro 

de 2002 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município); Projeto de Lei n°05, de 05 

de fevereiro de 2018, altera a Lei n° 1.388, de 11 de setembro de 2012, que dispõe sobre o 

Plano de Carreira do Magistério Público do Município e o respectivo quadro de Cargos e 

Funções e dá outras providências;  Projeto de Lei n°06, de 05 de fevereiro de 2018, 

autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado para atender 

necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências; e Projeto 

de Lei n°07, de 07 de fevereiro de 2018, autoriza o Poder Executivo a contratar um Técnico 

de Enfermagem por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional 

interesse público, e dá outras providências. Todos os Projetos foram Encaminhados para 

Análise das Comissões. Em seguida, o Senhor Presidente passou à Ordem do dia, 

mencionando sobre os Pareceres da Comissão Geral de Parecer e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam dos Projetos de Lei nº01/2018 ao Projeto 



 

 

de Lei n°07/2018, todos obtiveram Pareceres Favoráveis. Em discussão, o Projeto de Lei 

n°01/2018 ao Projeto de Lei n°04/2018, não houve manifestações e em votação obtiveram 

Aprovação Unânime. Em discussão o Projeto de Lei n°05/2018, o Vereador Pedro Simão 

de Oliveira Flores relatou que conversou com o Jurídico do Executivo, e o Senhor Prefeito, 

onde foi informado que o Projeto é para se seguir a Lei Federal que regulamenta o Plano de 

Carreira do Magistério Público, pois havia situações que ocorriam dentro do Município que 

não estavam regulamentadas de acordo com a Lei Federal. Em votação, o Projeto obteve 

Aprovação Unânime. Prosseguindo passaram à discussão os Projetos de Lei n°06/2018 e 

Projeto de Lei n°07/2018, não houve manifestações e em votação obtiveram Aprovação 

Unânime. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente 

Sessão, convocando aos Senhores Vereadores para a próxima, que se realizará no dia 20 de 

fevereiro de 2018, terça-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta, que após lida e 

aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 

 

 

 

 


