
 

 

ATA N°. 1076 DO DIA 29 DE JANEIRO DE 2015 - SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA 

 

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e quinze às nove horas reuniram-se 

os Senhores Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Alberto Manica de Ramos, Antônio 

Antunes da Silva, Eni Webber, Fernando Albuquerque, Gilberto Maier Fernandes, João 

Eduardo Oliveira Mânica, Milton dos Santos Amarante e Valdir Graminho de Souza, 

em Sessão Plenária e Extraordinária. Abertos os trabalhos da Sessão, o Senhor 

Presidente, solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Valdir Graminho de Souza, que 

efetuasse a leitura da Ata Nº1075 de vinte e nove de dezembro de dois mil e quatorze, 

que depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. O Senhor 

Presidente parabenizou os Vereadores Adão e João que aniversariaram no mês. E, ainda 

desejou como Presidente, que no ano de 2015 a Casa continue desenvolvendo seu 

trabalho em prol da comunidade Coxilhense. Prosseguindo a Sessão, Senhor Presidente, 

passou à Pauta do Dia, solicitando ao Vereador Gilberto Maier Fernandes efetuasse a 

leitura das seguintes matérias: Projeto de Lei n°1.564, de 26 de janeiro de 2015, 

autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio de Permuta de professores 

municipais com o Município de Vila Lângaro, e dá outras providências; Projeto de Lei 

n°1.565, de 26 de janeiro de 2015, dispõe sobre a contratação por tempo determinado 

de 04 (quatro) Motoristas/Operadores de Máquinas para atender necessidade temporária 

de excepcional interesse público, nos termos do Art. 37, IX, da Constituição Federal e 

dá outras providências; Projeto de Lei n°1.566, de 26 de janeiro de 2015, dispõe sobre 



 

 

a contratação por tempo determinado de 03 (três) Professores de Séries Iniciais – 22 

horas, 02 (dois) Professores de Educação Infantil – 22 horas, 01 (um) Professor de 

História – 22 horas, 01 (um) Professor de Geografia – 22 horas, para atender 

necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do Art. 37, IX, da 

Constituição Federal e dá outras providências; Projeto de Lei n°1.567, de 26 de 

janeiro de 2015, dispõe sobre a contratação por tempo determinado de 01 (um) 

Nutricionista para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos 

termos do Art. 37, IX, da Constituição Federal e dá outras providências; Projeto de Lei 

n°1.568, de 26 de janeiro de 2015, autoriza o Poder Executivo Municipal alterar o Art. 

31, parágrafo 2°, incisos I ao IV e extinguindo o inciso V da Lei Municipal n° 

1.388/2012 – Plano de Carreira do Magistério e dá outras providências; Projeto de Lei 

n°1.569, de 26 de janeiro de 2015, autoriza o Poder Executivo Municipal alterar o Art. 

2° da Lei Municipal n° 926/2006 – Cria a Escola de Educação Infantil Tia Sila e dá 

outras providências; Projeto de Lei n°1.570, de 28 de janeiro de 2015, dispõe sobre a 

contratação por tempo determinado de 01 (um) Professor de Anos Finais – 22 horas, 

para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do 

Art. 37, IX, da Constituição Federal e dá outras providências; e Projeto de Lei n°1.571, 

de 28 de janeiro de 2015,  revoga a Lei Municipal n° 1.553, de 18 de novembro de 

2014 que Institui turno único no serviço público municipal, todos os Projetos foram 

Encaminhados à Analise das Comissões. Após, o Senhor Presidente passou à Ordem 

do Dia, solicitando ao Vereador Gilberto que efetuasse a leitura dos seguintes 



 

 

Pareceres: Parecer nº001/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.564/2015, 

emitiram Parecer Favorável. Em discussão não houve manifestações e em votação 

obteve Aprovação Unânime. Parecer nº002/2015 da Comissão Geral de Pareceres e 

da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 

1.565/2015, emitiram Parecer Favorável, em discussão não houve manifestações e em 

votação, obteve Aprovação Unânime. Parecer nº003/2015 da Comissão Geral de 

Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do 

Projeto de Lei nº 1.566/2014, emitiram Parecer Favorável, em discussão, não houve 

manifestações e em votação, obteve Aprovação Unânime. Parecer nº004/2015 da 

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

que tratam do Projeto de Lei nº 1.567/2015, emitiram Parecer Favorável, em 

discussão, não houve manifestações e em votação, o Projeto, obteve Aprovação 

Unânime. Parecer nº005/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.568/2015, 

emitiram Parecer Favorável, em discussão, não houve manifestações e em votação, o 

Projeto, obteve Aprovação Unânime. Parecer nº006/2015 da Comissão Geral de 

Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do 

Projeto de Lei nº 1.569/2015, emitiram Parecer Favorável, em discussão, a 

Vereadora Eni Webber Pediu Vistas ao Projeto. Parecer nº007/2015 da Comissão 

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



 

 

do Projeto de Lei nº 1.570/2015, emitiram Parecer Favorável, em discussão, não 

houve manifestações e em votação, o Projeto, obteve Aprovação Unânime. Parecer 

nº008/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.571/2015, emitiram Parecer 

Favorável, em discussão, o Vereador Adão Airton de Oliveira parabenizou ao Senhor 

Prefeito pela atitude, pois havia várias reclamações sobre a questão do horário de 

expediente do Executivo. A Vereadora Eni Webber relatou que também ouviu diversas 

reclamações sobre a questão, sugerindo que para o próximo ano fosse repensada a 

aplicação do turno único. Ainda, a Vereadora salientou que enviará um Pedido de 

Informação ao Executivo sobre os benefícios do turno único, se houve economia, 

redução de gasto, para que informem a população. Em votação, o Projeto, obteve 

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

encerrou a presente Sessão, marcando a próxima, excepcionalmente para o dia 19 de 

fevereiro de 2015, quinta-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após 

lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 


