
 

 

ATA N°. 1093 DO DIA 08 DE JUNHO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos oito dias do mês de junho 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, 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 Nº1092 de primeiro de junho de dois mil e quinze, que depois de lida e 

submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. Nas Comunicações e Convites, 

o Senhor Presidente salientou que a Vereadora Eni Webber não estava presente, pois 

está com problemas de saúde. Em seguida, o Senhor Presidente abriu inscrições à 

Tribuna Livre, os Vereadores Valdir Graminho de Souza e Alberto Manica de Ramos 

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

solicitando ao Vereador Gilberto Maier Fernandes que efetuasse a leitura das seguintes 

matérias: Projeto de Lei n°1.603, de 27 de maio de 2015, dispõe sobre a contratação 

por tempo determinado de 01 Agente Comunitário de Saúde (micro área 06 – Linha 

Fauth/Entre Rios), 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°1.604, de 01 de junho de 2015, dispõe sobre as Zonas Especiais de 

Interesse Social – ZEIS e dá outras providências; Projeto de Lei n°1.605, de 08 de 



 

junho de 2015, “denomina a Unidade Básica de Saúde e dá outras providências”; 

Projeto de Lei n°1.606, de 08 de junho de 2015, institui o Plano Municipal de 

Educação e dá outras providências; e Projeto de Resolução Nº001/2015, dispõe sobre 

indenizações de diárias aos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Coxilha. 

Todas as Matérias foram Encaminhadas para Análise das Comissões. Após, o Senhor 

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

leitura dos seguintes Pareceres: Parecer nº045/2015 da Comissão Geral de Pareceres 

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

nº 1.603/2015, onde emitiram Parecer Favorável. Em discussão, não houve 

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

nº046/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.606/2015, onde emitiram 

Parecer Favorável. Em discussão, não houve manifestações e em votação, o Projeto 

obteve Aprovação Unânime. Em seguida, o Senhor Presidente passou ao período da 

Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Valdir Graminho de Souza que ocupasse seu 

espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, agradecendo o Legislativo pela 

colaboração no evento que a Capela Nossa Senhora Aparecida do bairro Cohab 

promoveu, e espera que colaborem e participem em todas as comunidades do 

Município. Ainda, o Vereador lamentou os últimos fatos divulgados sobre a política, 

ponderando que sente vergonha, e salientou que tem orgulho de seu partido o PT, pois 

acusaram de desvio de verbas, porém, ninguém provou nada, e espera que os culpados 



 

sejam punidos, e vão para a cadeia, pois a população não merece ter políticos desse 

nível convivendo em nosso meio. O Senhor Presidente solicitou ao Vice-Presidente, 

Vereador Antônio Antunes da Silva, que ocupasse a Presidência. Assumindo a 

Presidência, o Vereador Antônio autorizou ao Vereador Alberto Manica de Ramos que 

ocupasse a Tribuna. O Vereador saudou aos presentes, salientou que como líder da 

bancada do PDT se sentia envergonhado pelo episódio divulgado no Fantástico, e 

ponderou que todos os corruptos devem ser condenados e irem para cadeia, salientando 

que não haverá espaço suficiente nos presídios para todos os políticos corruptos. 

Também mencionou que espera que investiguem as denúncias levantadas e se for 

provado, espera que sejam punidos e paguem pelos seus erros, pois jamais defenderá 

alguém que comete erros só porque é de seu partido, lamentando que infelizmente 

somente alguns sejam punidos e outros não. Em seguida o Vice-Presidente devolveu a 

Presidência ao Vereador Alberto. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor 

Presidente, encerrou a presente Sessão, marcando a próxima para o dia 15 de junho de 

2015, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e 

aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


