
 

 

ATA N°. 1413 DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2022 - SESSÕES ORDINÁRIA 

Aos 17 dias do mês de fevereiro de 2022 às 18 horas e 30 minutos reuniram-se os 

Senhores Vereadores em Sessão Plenária Ordinária. Aberto os trabalhos da Sessão, o 

Senhor Presidente, solicitou a Segunda Secretaria Vereadora Tâniela De Cesaro que 

efetuasse a leitura da Ata Nº1412 do dia 30 de Dezembro de 2021, que depois de lida e 

submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. Logo após, o Senhor Presidente 

abriu inscrições à Tribuna Livre, o Vereador Alberto Manica de Ramos solicitou 

inscrição. Prosseguindo o Senhor Presidente passou a Pauta do Dia, solicitando ao 

primeiro secretário que efetuasse a leitura das seguintes matérias: PROJETO DE LEI 

LEGISLATIVO N°02, DE 21 DE JANEIRO DE 2022. Altera o caput do artigo 3º e 

parágrafo único da Lei Municipal nº 1.666, de 15 de março de 2016, que dispõe sobre a 

Concessão de Vales-Alimetação aos Servidores do Legislativo. PROJETO DE LEI 

N°02, DE 12 DE JANEIRO DE 2022. Reestrutura o novo programa de Vale-

Alimentação e dá outras providências. PROJETO DE LEI N°03, DE 13 DE 

JANEIRO DE 2022. Consolida a legislação do “Programa de Vale-Alimentação em 

Extinção”, e dá outras providências. PROJETO DE LEI N°04, DE 01 DE 

FEVEREIRO DE 2022. Altera a Lei nº 1.388 de 11 de Setembro de 2012, que dispõe 

sobre o Plano de Carreira do Magistério Público do Município e o respectivo quadro de 

Cargos e Funções e dá outras providências. PROJETO DE LEI N°05, DE 03 DE 

FEVEREIRO DE 2022. Altera especificações de Cargos e Funções e dá outras 

providências. PROJETO DE LEI N°06, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022. Autoriza 

o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado para atender necessidades 

temporárias de excepcional interesse público, na área da educação, e dá outras 

providências. PROJETO DE LEI N°08, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022. Autoriza 

o Poder Executivo a contratar um(a) Fonoaudiólogo(a), para atender necessidades 

temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências. PROJETO DE 

LEI Nº 09, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022. Autoriza o Poder Executivo a contratar 

um(a) Motorista (a)m, para atender necessidade temporária de excepcional interesse 

público, e dá outras providencias.INDICAÇÃO 01, DE 17 DE FEVEREIRO DE 

2022. Sugere ao Executivo a instalação de lombada na Rua Natalio Vieira, Bairro dos 

Trabalhadores, em frente à horta do Sr. Valdomiro. INDICAÇÃO 02, DE 17 DE 

FEVEREIRO DE 2022. Sugere ao Executivo a realização de um estudo sócio 

econômico das famílias de baixa renda do município que estão com divida ativa, com a 

finalidade de concessão de desconto para pagamento. Todos os Projetos e indicações 

foram encaminhados para analise das comissões. Após, o Senhor presidente passou a 

Ordem do Dia colocando em discussão e votação as seguintes matérias: Projeto de Lei 

Legislativo Nº 02/2022; Projeto de Lei Nº 02/2022; Projeto de Lei Nº 03/2022;  

Projeto de Lei Nº 04/2022; Projeto de Lei Nº 05/2022; Projeto de Lei Nº 06/2022; 

Projeto de Lei Nº 08/2022 e Projeto de Lei Nº 09/2022 em discussão não houve 

manifestação e em votação todos os Projetos obtiveram aprovação unânime. Seguido o 



 

 

senhor presidente passou a Tribuna Livre, solicitando o Vereador Alberto Manica de 

Ramos que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou a todos agradeceu a 

presença do Prefeito em nome dele cumprimentou os demais servidor lamentou que em 

algumas vezes tivesse sido mal interpretado, pois jamais se posicionou contra tudo que 

é apresentado e sim discordou de pontos específicos dos projetos, disse ao senhor 

presidente que terão muito trabalho pela frente também destacou que o município de 

Coxilha irá contar com um orçamento de 29 milhões e que neste caso caberá ao 

legislativo 1,6 milhão de reais e finalizou ressaltando que trabalhará através do dialogo 

para buscar soluções aos pontos de discórdia dos projetos, pois dentro desta casa somos 

vereadores já lá do lado de fora são todos amigos. O presidente agradeceu a presença do 

chefe do Executivo João Manica e na forma do art186 parágrafo primeiro concedeu-lhe 

a palavra. O Prefeito João Manica agradeceu a palavra do vereador Alberto Manica se 

colocou a disposição de todos os vereadores para prestar esclarecimentos, a cerca dos 

projetos, registrou que é comum a divergência de idéias nos projetos e que por vezes é 

mais cobrado pelos próprios vereadores da base do que de opositores e que seu gabinete 

estará de portas abertas para receber e prestar informações a todos os vereadores 

diferentemente da gestão de Julio e Zé que na oportunidade não ouviam os vereadores 

de oposição.  Como não havia mais nada a tratar o Senhor presidente encerrou a sessão, 

convocando para próxima, que se realizará no dia 24 de Fevereiro de 2022, quinta-feira 

às 18 horas e 30 minutos, da qual foi lavrada a Ata, está, que após lida e aprovada será 

assinada pelos seguintes vereadores: 


