
 

 

ATA N°. 1437 DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos 04 dias do mês de agosto 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 Secretária Vereadora Tâniela De Cesaro que 

efetuasse a leitura da Ata Nº1436 do dia 21 de Julho de 2022, que depois de lida e 

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

abriu inscrições à Tribuna Livre, não houve inscrição. Prosseguindo o Senhor 

Presidente passou a Pauta do Dia, solicitando ao Primeiro secretário que efetuasse a 

leitura das seguintes matérias: PROJETO DE LEI Nº 32, DE 25 DE JULHO DE 

2022. Cria gratificação de função de natureza especial altera especificações de 

cargo/funções de confiança e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 33, DE 

04 DE AGOSTO DE 2022. Cria um cargo comissionado de Chefe de Serviços 

Médicos, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 34, DE 04 DE AGOSTO 

DE 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Coxilha conceder remissão total de 

créditos tributários e não tributários, na forma que especifica e dá outras providências. 
Os Projetos 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 Nº 31/2022 em discussão o Vereador Alberto Manica de Ramos se 

manifestou no sentido favorável ao projeto, porém solicitou ao Poder Executivo que 

estendesse a preocupação também aos servidores da Educação que tiveram perdas 

salariais. O Vereador Gilberto Maier Fernandes se manifestou no sentido favorável ao 

projeto, e destacou que não é intenção da administração prejudicar os funcionários 

públicos, mas sim corrigir ilegalidades. A Vereadora Tâniela De Cesaro ponderou que a 

perda sofrida pelos funcionários da educação trata-se de um parecer técnico, sobre a 

insalubridade e não sobre horas extras, como é o caso da secretaria da Saúde. Em 

votação o Projeto obteve aprovação unânime. Sobre o Projeto de Lei Nº 32/2022 e 

Projeto de Lei Nº 33/2022 não houve manifestação e em votação os Projetos 

obtiveram aprovação unânime. Como não havia mais nada a tratar o Senhor 

presidente encerrou a sessão, convocando para próxima, que se realizará no dia 11 de 

Agosto 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: 

 


