
 

 

ATA N°. 1090 DO DIA 18 DE MAIO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e quinze às dezoito horas e trinta minutos 

reuniram-se os Senhores Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Alberto Manica de 

Ramos, André Luiz Daré, Antônio Antunes da Silva, Eni Webber, Gilberto Maier 

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

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

Senhor Presidente, solicitou ao Segundo Secretário, Vereador Valdir Graminho de 

Souza, que efetuasse a leitura da Ata Nº1089 de onze de maio de dois mil e quinze, que 

depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. Nas 

Comunicações e Convites, o Senhor Presidente, agradeceu a presença do Sr. Vagner 

Negri, que foi Presidente da Casa, e do funcionário Nelson. Em seguida, o Senhor 

Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, o Vereador Adão Airton de Oliveira 

solicitou inscrição. Prosseguindo, o Senhor Presidente passou à Pauta do Dia 

solicitando ao Vereador Gilberto Maier Fernandes efetuasse a leitura das seguintes 

matérias: Projeto de Lei n°1.588, de 12 de março de 2015, autoriza o Poder Executivo 

a abrir crédito especial no orçamento/2015, no valor de R$ 10.000,00 a título de 

subvenção social em favor da Sociedade Esportiva Aimoré; Projeto de Lei n°1.597, de 

08 de maio de 2015, dispõe sobre a contratação por tempo determinado de 01 Agente 

Comunitário de Saúde (micro área 05-urbana), para atender necessidade temporária de 

excepcional interesse público, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal 



 

e dá outras providências; Projeto de Lei n°1.598, de 11 de maio de 2015, autoriza o 

Poder Executivo abrir um crédito especial no orçamento/2015, no valor de 120.000,00 

(cento e vinte mil reais) destinado a contratação de assessoria técnica especializada para 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, e dá outras 

providências; Projeto de Lei n°1.599, de 11 de maio de 2015, autoriza o Poder 

Executivo a abrir crédito especial no orçamento/2015 no valor de 5.000,00 (cinco mil 

reais) destinado ao pagamento de aluguel social e dá outras providências;  Projeto de 

Lei n°1.600, de 11 de maio de 2015, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial 

no orçamento/2015 no valor de 13.658,00 (treze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais) 

destinado à Secretária Municipal de Serviços Urbanos e Habitação; Projeto de Lei 

n°1.601, de 14 de maio de 2015, dispõe sobre a contratação por tempo determinado de 

01 (um) Fiscal Ambiental para atender necessidade temporária de excepcional interesse 

público, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal e dá outras 

providências; e Projeto de Lei n°1.602, de 18 de maio de 2015, convalida atos de 

nomeação de Cargos em Comissão e concessão de FGs e dá outras providências. Todos 

os Projetos foram Encaminhados à Análise das Comissões. Em seguida, o Senhor 

Presidente, passou à Ordem do Dia, solicitando ao Vereador Gilberto que efetuasse a 

leitura dos seguintes Pareceres: Parecer nº038/2015 da Comissão Geral de Pareceres 

e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei 

nº1.597/2015, onde emitiram Parecer Favorável; em discussão, o Vereador Adão 

ponderou que esse Projeto deveria ter sido enviado ao Legislativo há um ano, pois essa 



 

micro área está há tempos sem Agente, considerando uma falta de respeito e atenção 

com os moradores. Em votação obteve Aprovação Unânime. Parecer nº039/2015 da 

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

que tratam do Projeto de Lei nº1.598/2015, onde emitiram Parecer Favorável, em 

discussão,  o Vereador Milton mencionou que já é terceira vez que o Executivo envia 

esse Projeto ao Legislativo, e não faz saneamento básico, ponderando que se trata de 

dinheiro “jogado fora”. O Vereador Valdir salientou que é um investimento alto, porém, 

tem que ser feito sim, pois o Município enfrenta grandes problemas com essa questão. 

A Vereadora Eni espera que esse plano se concretize, pois há seis anos se fala em 

elaborar o plano, ponderando que sem planos o Governo Federal não liberará verbas. O 

Vereador Adão salientou que com esse Projeto estão “quebrando um tabu”, ponderando 

que é uma grande satisfação Aprovar um Projeto dessa natureza, e espera que se 

concretize ainda nessa Legislatura. O Vereador Antônio destacou que se trata de um 

Projeto muito importante, pois saneamento básico é saúde, porém, tem que ser colocado 

em prática, ponderando que é um processo demorado, pois é preciso realizar licitações, 

e cuidar para que os Projetos sejam bem elaborados para que Coxilha receba os 

recursos. Em votação, o Projeto obteve Aprovação Unânime. Parecer nº040/2015 da 

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

que tratam do Projeto de Lei nº1.602/2015, onde emitiram Parecer Favorável, em 

discussão o Vereador Milton destacou que para exercer um cargo de Diretor de Serviços 

da Agricultura deveria ter conhecimento na área, ponderando que o Executivo está 



 

esbanjando dinheiro, e salientou que a maioria dos Diretores não conhecem sua função. 

Em votação, o Projeto obteve Aprovação Unânime. Após, o Senhor Presidente passou 

ao período da Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Adão Airton de Oliveira que 

ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, questionando o porquê a 

professora da terceira idade não os acompanha em eventos. Ainda relatou que esteve 

conversando com o Senhor Prefeito para tratar do auxílio para cercar do Aimoré, e ele o 

informou que irá tomar providências, e lamentou o fato que aconteceu dentro do 

gabinete do Prefeito. O Senhor Presidente pediu ao Vereador Adão que fosse buscar 

informações no contrato da professora da terceira idade, se determina se ela deve 

acompanhar-los nos eventos. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente, 

encerrou a presente Sessão, marcando a próxima para o dia 25 de maio de 2015, 

segunda-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada 

será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


