
 
 
Ata n° 594, sessão ordinária n° 587-28, 2° período legislativo 
 
1. Dia: 25 de agosto de 2005, quinta-feira 
2. Horário: 18 horas 
3. Local: Sala de Sessões da Câmara de Vereadores com as presenças dos Vereadores das Bancadas do PP, do 
PHS e do PMDB, sob a presidência do Ver. Cláudio Chaves Maia, que invocando a proteção divina declara aberta a 
sessão, dando boas-vindas aos colegas. Iniciados os trabalhos, é requerida a leitura da Ata n° 593, de 18 de 
agosto, onde concluída a leitura, é posta em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade.  
4. O Presidente solicita a leitura do Art. 181, Parágrafo único do Regimento Interno que trata de dispositivo 
orientador sobre encaminhamento para deliberação de proposta orçamentária, diretrizes orçamentárias e o plano 
plurianual, sendo este último objeto desta sessão ordinária. É solicitada ainda a leitura do Art. 141 do Regimento 
Interno que dispõe sobre a competência originária de Mensagem Retificativa, sendo que esta mensagem inclui ação 
orçamentária e ao mesmo tempo reduz orçamento de outra ação, ambas dentro da Secretaria de Educação, Cultura 
e Assistência Social, Órgão Assistência Social, incluindo conforme convênio com o governo federal, a Bolsa Família. 
Lido o dispositivo, bem como a Mensagem Retificativa, a proposição é posta em discussão e votação, sendo esta 
aprovada por unanimidade.  
5. Parecer n° 14 da COF, emitido de forma favorável, mas com restrições, sendo esta colocada pela Verª Janeti 
Vieira – Relatora, que se refere ao item discutido na audiência pública do dia 19 de agosto, que é a creche pública 
municipal, considerando que esta poderia ser disposta na respectiva Secretaria, com proposta para análise futura de 
sua viabilidade técnica ou não.  
6. Parecer n° 18 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, emitido de forma favorável ao PLM n° 19 
7. Não havendo mais manifestantes, a proposição é aprovada com a respectiva Mensagem Retificativa. 
8. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente encerra a sessão e marca a próxima para o dia 1° de setembro, 
quinta-feira, às 18 horas, nesta mesma Sala de Sessões. Esta reunião foi presidida pelos Vereadores Cláudio 
Chaves Maia e Ari Rosa Peixoto, secretariada pelo Vereador Valderi dos Santos Pereira e assessorada por Celso 
Bueno. Não havendo nada mais a registrar, encerro a presente ata que vai por mim, Vereador Valderi dos Santos 
Pereira – 1° Secretário – assinada e demais Vereadores. 
 

 


