
 

 

ATA N°. 1077 DO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze às dezoito horas e trinta 

minutos 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 Ordinária. Abertos os trabalhos da Sessão, o 

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

Souza, que efetuasse a leitura da Ata Nº1076 de vinte e nove de janeiro de dois mil e 

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

Senhor Presidente mencionou sobre o Ofício recebido do Executivo no dia 12 de 

fevereiro de 2015 que trata da Retirada do Projeto de Lei n° 1.569. Após, Senhor 

Presidente, abriu inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores Adão Airton de Oliveira e 

Valdir Graminho de Souza solicitaram inscrições. 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°1.563, de 15 de janeiro de 

2015, estabelece o calendário de eventos municipais a serem realizados no ano de 2015 

e dá outras providências; Projeto de Lei n°1.572, de 18 de fevereiro de 2015, dispõe 

sobre a contratação por tempo determinado de 01 (um) Professor de Informática – 40 

horas; 02 (dois) Médicos Pediatras – 12 horas; 02 (dois) Médicos do PSF – 20 horas; 01 

(um) Médico Clínico Geral – 12 horas; 02 (dois) Técnicos em Enfermagem – 40 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°1.573, de 18 de fevereiro de 2015, autoriza o Poder Executivo Municipal alterar os 

artigos 4° e 6° da Lei Municipal n° 1.448, de 30 de julho de 2013 que dispõe sobre o 

estágio de estudantes em órgãos da administração municipal e dá outras providências; 

Projeto de Lei n°1.574, de 18 de fevereiro de 2015, autoriza o Poder Executivo a 

contratar e custear locação de imóvel destinado ao Posto da Brigada Militar de Coxilha, 

e dá outras providências; Projeto de Lei n°1.575, de 18 de fevereiro de 2015, autoriza 

o Poder Executivo a firmar convênio com a Fundação Hospitalar Oftalmológica 

Universitária Lions (Hospital de Olhos Dyógenes Auildo Martins Pinto) e dá outras 

providências;  Projeto de Lei n°1.576, de 18 de fevereiro de 2015, autoriza a redução 

de carga horária semanal de trabalho dos servidores da rede pública municipal de ensino 

e dá outras providências; Projeto de Lei n°1.577, de 18 de fevereiro de 2015, altera o 

artigo 19, da Lei Municipal n° 1.449, de 30 de julho de 2013; e Projeto de Lei n°1.578, 

de 18 de fevereiro de 2015, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no 

orçamento/2015, no valor de R$ 97.500,00. O Senhor Presidente Encaminhou todos os 

Projetos para Análise das Comissões, e destacou que os Projetos de Lei n° 1.563, 

1.572, 1.574 e 1.578, devido o Regime de Urgência iriam à votação na presente 

Sessão.  Após, o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, solicitando ao Vereador 

Gilberto que efetuasse a leitura dos seguintes Pareceres: Parecer nº009/2015 da 

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

que tratam do Projeto de Lei nº 1.563/2015, emitiram Parecer Favorável. Em 



 

 

discussão não houve manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. 

Parecer nº010/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento 

e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.572/2015, emitiram Parecer 

Favorável, em discussão a Vereadora Eni Webber questionou se o Professor de 

Informática que está trabalhando no CRAS é concursado pela Assistência Social ou pela 

Escola. Em votação, obteve Aprovação Unânime. Parecer nº011/2015 da Comissão 

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

do Projeto de Lei nº 1.574/2014, emitiram Parecer Favorável, em discussão, não 

houve manifestações e em votação, obteve Aprovação Unânime. Parecer nº012/2015 

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

Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.578/2015, emitiram Parecer Favorável, 

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

Unânime. Em seguida, o Senhor Presidente passou à Tribuna Livre, solicitando ao 

Vereador Adão Airton de Oliveira que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou 

aos presentes, relatando que durante o recesso, esteve visitando as Comunidades do 

Interior para verificar as estradas. E no dia 08 de janeiro, esteve no Ministério Público 

para verificar o Processo de Inquérito Civil contra o Município de Coxilha instaurado 

em 2007, sobre a regularização dos lotes do Núcleo Habitacional Thereza Pacheco. 

Salientando ainda que o Promotor afirmou que esse ano deverá ser regularizado, pois irá 

tomar medidas drásticas. O Vereador também mencionou que a comunidade está 

cobrando a construção dos quebra-molas. E pediu ao Senhor Presidente que as sobras 



 

 

do Legislativo de 2014, sejam repassadas ao Aimoré para que possam concluir as obras, 

conforme Indicação feita no ano de 2014. Também pediu que o Senhor Presidente cobre 

providências a respeito de uma Indicação elaborada em 2013 sobre a criação do Projeto 

de Saneamento Básico, onde o Secretário havia se comprometido que em dezembro de 

2013 iria enviar à Casa, porém, até o momento não o fez. A Vereadora Eni Webber 

indagou ao Vereador Adão se o Promotor não sabe explicar o que está faltando para 

regularizar os lotes no Núcleo Habitacional Thereza Pacheco. O Vereador Adão 

mencionou que segundo o Promotor falta o envio de documentação do Município. O 

Senhor Presidente mencionou que irá buscar maiores informações sobre as questões 

citadas. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Valdir Graminho de Souza 

que ocupasse a Tribuna. O Vereador saudou aos presentes, agradecendo e 

parabenizando o trabalho à Servidora Manoela Dall Asta Oliveira que no ano de 2014 

exerceu a função de Diretora Legislativa, e desempenhou o trabalho com 

responsabilidade e respeito. Também agradeceu a Senhora Naira Souza da Rosa que 

esteve na Casa como Servente. E salientou que nunca misturou amizade com política, e 

apesar de todas as dificuldades enfrentadas no ano em que foi Presidente do Legislativo 

conseguiu superar. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente, encerrou a 

presente Sessão, marcando a próxima, excepcionalmente para o dia 24 de fevereiro de 

2015, terça-feira, às 08h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada 

será assinada pelos seguintes Vereadores:  

 


