
 

 

ATA N°. 1268 DO DIA 17 DE JANEIRO DE 2019 - SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

Aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove às dezoito horas e trinta 

minutos, reuniram-se os Senhores Vereadores, exceto, o Vereador Jorge Luiz 

Assumpção Pedroso, em Sessão Plenária Extraordinária. Abertos os trabalhos da 

Sessão, o Senhor Presidente, solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Pedro Simão de 

Oliveira Flores, que efetuasse a leitura da Ata Nº 1.267 de vinte e seis de dezembro de 

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

Unânime. Prosseguindo, passou a Pauta do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário que 

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

2019, altera a Lei° 590 de 21 de outubro de 2002 (Regime Jurídico dos Servidores 

Públicos do Município); Projeto de Lei n°02, de 02 de janeiro de 2019, altera a Lei n° 

1.514, de 15 de abril de 2014, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso do uniforme 

escolar pelos alunos matriculados nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental da 

rede Municipal de ensino; Projeto de Lei n°03, de 07 de janeiro de 2019, altera a Lei 

N° 1.440, de 03 de julho de 2013 “Dispõe sobre o Programa de Vale-Alimentação”, e 

dá outras providências; Projeto de Lei n°04, de 07 de janeiro de 2019, dispõe sobre o 

novo Programa de Vale-Alimentação e dá outras providências; Projeto de Lei n°05, de 

08 de janeiro de 2019, atualiza o piso do Magistério Municipal e dá outras 

providências; Projeto de Lei n°06, de 16 de janeiro de 2019, autoriza o Poder 

Executivo a contratar dois Motoristas/Operadores de Máquinas por tempo determinado 

para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras 

providências. Todos os Projetos  foram Encaminhados para Análise das Comissões. 

Após, o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, colocando em discussão as 

seguintes matérias, onde, as Comissões Emitiram Parecer Favorável: Projeto de Lei 

n°01/2019, não houve manifestação e em votação, obteve Aprovação Unânime. 

Projeto de Lei n°02/2019, o Vereador Gilberto Maier Fernandes, destacou a 

importância dos uniformes nas Escola, facilitando o trabalho dos monitores, e também, 

ponderou, que é de ótima qualidade o material usado nos uniformes. Em votação, 

obteve Aprovação Unânime. Projeto de Lei n°03/2019, e Projeto de Lei n°04/2019, 

não houve manifestação e em votação, obtiveram Aprovação Unânime. Projeto de Lei 

n°05/2019, o Vereador Gilberto Maier Fernandes, mencionou que é triste e vergonhoso 

votar esse Projeto, devido o valor  fixado para o piso do Magistério Municipal, 

deveriam valorizar mais os professores. Em votação, obteve Aprovação Unânime.  

Projeto de Lei n°06/2019, não houve manifestação e em votação, obteve Aprovação 

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

mencionando que enviará ofício de convocação com a data e horário da próxima Sessão, 

da qual foi lavrada a Ata, esta, que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes 

Vereadores: 
 


