
ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 
 
Aos dezenove dias do mês de outubro de 2006, reuniram-se, 
extraordinariamente, no Plenário Euzébio Barth, às 18:30 horas, os 
seguintes Vereadores:  CLÓVIS GOMES SALAZAR, EDUARDO LIMA DE 
SOUZA, FERULIO JOSE TEDESCO, FLÁVIO VON SALTIÉL, JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS, JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA, 
MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM, MARLON SILVA DE SOUZA, RENI 
GERMANO DA SILVA. Constando o número regulamentar de vereadores,  
o Senhor Presidente, em nome de Deus, deu por abertos os trabalhos no 
Plenário Euzébio Barth. A seguir o Sr. Presidente sol ici tou ao Exmo. 
Senhor Secretário que real izasse a lei tura da convocação e a seguir a 
Ordem do Dia: PROJETO DE LEI Nº 206/2006 –  “DISPÕE SOBRE AS 
DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2007”,  
bem como a EMENDA MODIFICATIVA AO ANEXO DO  PROJETO DE LEI 
Nº 206/2006 –  Colocado em discussão, manifestou-se o Vereador 
MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Disse que emenda na área de 
educação infantil  refere-se também a al teração que houve no PPA 
acrescentando mais R$ 150 mi l , que o levou fazer a mesma, 
caracterizando a construção das escolas por existir a necessidade de 
algumas comunidades receberem as mesmas, ci tando como exemplo a 
comunidade de Miraguaia, que já te m uma empresa na área de calçados 
bastante grande que necessi ta destas escolas, tendo em vista que 
maioria dos funcionários são mulheres, que têm a necessidade de deixar 
os seus fi lhos para poderem trabalhar, bem como a comunidade de Vi la 
Palmeira. Com relação à emenda visando a criação de duas praças, disse 
ter colocado um valor bastante reduzido, porque refere -se apenas 
àqueles ki ts que são colocados nas praças que são bem baratos, para 
que não mexesse na estrutura da LDO, portanto é um valor pequeno de 
R$ 39 mi l , indicando apenas como justi f icativa o bairro Bom princípio e 
Miraguaia. Solici tou a compreensão dos colegas, por entender que o valor 
que tinha para construção de praças, trazido na LDO, era muito pequeno. 
Colocada a emenda em votação foi  aprovada por unanimidade. PROJETO 
DE LEI Nº 206/2006 –  “DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A 

ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2007” –  Colocado em 
discussão, não havendo manifestação plenária, em votação foi  aprovado 
por unanimidade. Nada mais a tratar, foi  encerrad a a presente reunião, 
onde lavrei  a presente ata, que após lida e aprovada segue assinada.  


