
 

 

ATA N°. 1023 DO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e treze às dezoito horas e trinta 

minutos reuniram-se os Senhores Vereadores: Alberto Manica de Ramos, Antônio 

Antunes da Silva, Dari Cláudio Tamanho, Eni Webber, Fernando Albuquerque, 

Gilberto Maier Fernandes, João Eduardo Oliveira Mânica, Milton dos Santos Amarante 

e Valdir Graminho de Souza, em Sessão Plenária e Ordinária. Abertos os trabalhos da 

Sessão, o Senhor Presidente, solicitou ao segundo Secretário, Vereador Fernando 

Albuquerque, que efetuasse a leitura da Ata Nº 1022 de vinte e um de novembro de dois 

mil e treze, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. 

O Senhor Presidente efetuou a leitura do Ofício Circular do Gabinete nº 244/2013. 

Após, o Senhor Presidente abriu as inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores Dari 

Cláudio Tamanho, Alberto Mânica de Ramos, Eni Webber e Milton dos Santos 

Amarante solicitaram inscrições. Prosseguindo a Sessão, como não havia matéria para a 

Pauta do Dia, o Senhor Presidente, passou para a Ordem do Dia, solicitando ao 

primeiro Secretário, Vereador Gilberto Maier Fernandes, que efetue a leitura do 

Parecer nº073/2013 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento 

e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei 1.478/2013, onde as Comissões se 

posicionaram Favoravelmente ao Projeto, não havendo óbice quanto a sua aprovação e 

estando em condições de ser levado à análise pelo Plenário da Casa. Em discussão, a 

Vereadora Eni Webber Pediu Vistas ao Projeto por não concordar com o item citado 

no Art. 5º do Projeto, considerando alto o valor de 30%. O Senhor Presidente, 

mencionou que no ano de 2012 e 2013também o montante foi de 30%, ponderando que 

não é necessário um Pedido de Vistas, diante disso, colocou o Pedido de Vistas em 

discussão, o Vereador Milton dos Santos Amarante se posicionou favorável ao Pedido 

de Vistas, pois considera importante toda a dotação de verbas passar pela Câmara de 



 

 

Vereadores. O Vereador Dari Cláudio Tamanho mencionou que se deve valorizar mais 

os Vereadores, pois o papel do Vereador é discutir, salientando que são 4.0000,00 

(quatro milhões de reais) que o Prefeito poderá fazer o que bem entender, e com isso os 

Vereadores serão questionados pela população, portanto, pensa que deveria ser reduzido 

o valor de 30%. O Vereador Antônio Antunes da Silva salientou que o Projeto está 

correto, e sobre a questão dos 30%, relatou que nos anos de 2012 e 2013 também foi 

trabalhado com 30%, e se o Prefeito pegar os 4.0000,00 (quatro milhões de reais) e fizer 

o que quiser poderá ser preso, pois o dinheiro não é para ele, e sim é para ele trabalhar 

para o povo, se posicionando Favorável ao Projeto.  Em votação, o Pedido de Vistas, 

foi Rejeitado por 5 (cinco) votos Contrários e 4 (quatro) votos Favoráveis. Após, 

passou para votação o Projeto de Lei nº 1.478/2013, obtendo 4 (quatro) votos 

Contrários, dos Vereadores Dari Cláudio Tamanho, Eni Webber, João Eduardo Oliveira 

Manica e Milton dos Santos Amarante,  e 5 (cinco) votos Favoráveis dos Vereadores 

Alberto Mânica de Ramos, Antônio Antunes da Silva, Gilberto Maier Fernandes, 

Fernando de Albuquerque e Valdir Graminho de Souza,  portanto, o Projeto foi 

Aprovado por 5 (cinco) votos. Em seguida, o primeiro Secretário, efetuou a leitura do 

Parecer nº076/2013 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento 

e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei 1.482/2013, onde as Comissões se 

posicionaram Favoravelmente ao Projeto, não havendo óbice quanto a sua aprovação e 

estando em condições de ser levado à análise pelo Plenário da Casa. Em discussão, o 

Vereador Milton dos Santos Amarante mencionou que o valor de R$ 1.300,00 (um mil e 

trezentos reais) destinados a compra de um notebook, não combaterá pragas e vetores, e 

ainda relatou que a vigilância sanitária presencia alguns fatos e não toma atitude 

nenhuma. Em votação, o Projeto, obteve Aprovação Unânime. Logo após passou para 

leitura o Parecer nº077/2013 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 



 

 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei 1.483/2013, onde as 

Comissões se posicionaram Favoravelmente ao Projeto, não havendo óbice quanto a 

sua aprovação e estando em condições de ser levado à análise pelo Plenário da Casa. 

Em discussão, o Vereador Milton dos Santos Amarante mencionou que é um dos 

melhores Projetos que veio à Casa e chegou em boa hora, e está bem elaborado. O 

Vereador Antônio Antunes da Silva salientou que esse Projeto deveria ter sido enviado 

no dia da emancipação de Coxilha, e ainda ponderou que se trata de um Projeto bem 

elaborado, e bem explicado, parabenizando ao Prefeito Júlio e a equipe que elaborou o 

Projeto. Em votação, o Projeto, obteve Aprovação Unânime. Prosseguindo a Sessão, o 

Senhor Presidente, passou à Tribuna Livre, solicitando de acordo com a ordem dos 

inscritos, ao Vereador Dari Cláudio Tamanho que ocupasse seu espaço. O Vereador 

cumprimentou aos presentes, agradecendo a receptividade da Casa, salientando que foi 

uma boa experiência trabalhar como Vereador. E se reportando ao Vereador Antônio, 

mencionou que apenas se referiu ao percentual do Projeto 1.478/2013. O Vereador 

ainda relatou que na Sessão do dia 12 de novembro, o Vereador Alberto em seu 

pronunciamento na Tribuna mencionou que era hora de parar com as mesquinharias 

políticas, e concorda com essa colocação, e ponderou que há anos existe mesquinharia 

em Coxilha. Sobre a redução de custos, o Vereador acredita que deveria diminuir os 

cargos, e investir em cursos técnicos e em empregos. Para finalizar pediu desculpas se 

ofendeu alguém, agradeceu a oportunidade de trabalhar na Casa, e desejou Feliz Natal a 

todos. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Alberto Mânica de Ramos 

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

Stedelli, pelo convite para participar de uma comemoração ao Tri campeonato de 

fórmula 1.6, e 1.8, e parabenizou ao Fernando Stedelli que conquistou o tri campeonato 

dessa categoria, salientando que é bom para o Município, demonstrando para o Estado 



 

 

que Coxilha tem pessoas capazes. E sobre as colocações que fez se referindo a 

mesquinharia, o Vereador disse que quem não entendeu terá que esperar o próximo jogo 

para ganhar. Após, o Senhor Presidente solicitou a Vereadora Eni Webber que ocupasse 

a Tribuna. A Vereadora cumprimentou aos presentes, agradecendo a presença do 

Vereador Dari na Casa, durante os 2 meses, e ficou feliz por ele ter tido a experiência de 

trabalhar como Vereador. Sobre o Projeto n° 1.478, a Vereadora gostaria que ficasse 

claro que o Pedido de Vistas foi relativo ao inciso 1º, do Art. 5º ao que se refere aos 

30%, pois está na Casa para colaborar com o Município, e acredita que com esse valor 

os Vereadores participaram menos nas decisões. Parabenizou a família Stedelli pela 

conquista. A Vereadora mencionou que o Projeto Viver, o Centro Cultural e de 

Assistência Social Ilso José Webber, se inscreveu para participar no prêmio de 

Responsabilidade Social da Câmara dos Deputados Estadual, e pela 7ª (sétima) vez 

recebeu medalha, sendo uma entidade que merece consideração, e realiza um trabalho 

muito bom, e por toda a mesquinharia, não tem o apoio que deveria, e talvez por isso na 

Casa não falem sobre a Entidade, tendo que uma pessoa da entidade falar.  O Vereador 

Alberto Mânica de Ramos pediu a palavra, pediu desculpas se não mencionou o prêmio 

da entidade, pois não sabia da premiação, e pediu a Vereadora Eni que quanto tiver que 

falar sobre a entidade e achar que fica “chato”, que passe a ele, pois gosta de colaborar e 

considera importante a entidade. Retomando a palavra, a Vereadora Eni, disse que não 

era preciso pedir desculpas, apenas comentou porque considera de valor o Projeto 

Viver. E quando há Projetos de Lei que não concorda, salientou que tem que expressar 

sua opinião, pois está representando as pessoas que votaram nela, ponderando que não é 

contra o Município, e quer que o Município de cresça e se desenvolva. Prosseguindo 

com a ordem dos inscritos à Tribuna, o Senhor Presidente, solicitou ao Vereador Milton 

dos Santos Amarante que ocupasse a Tribuna. O Vereador saudou aos presentes, 



 

 

parabenizou ao Vereador Dari pela passagem na Casa, e mencionou que há diferentes 

tipos de Vereadores, o “Vereador, Veriador e Variador”, e alguns se enquadram nesses 

tipos. O Vereador relatou que para o ano de 2014 conseguiu uma verba de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) para agricultura, através do Deputado Onyx Lorenzoni. 

Também mencionou que ficou contente com a visita do Prefeito nas estradas da 

comunidade de Rincão das Quinas, para verificar os buracos que foram tapados, e 

espera que o Prefeito tome alguma providência a respeito das péssimas condições das 

estradas. O Vereador reclamou dos foguetes que soltaram de madrugada em 

comemoração a absolvição e recuperação os direitos políticos do Prefeito e Vice-

Prefeito, considerando uma provocação, falta de vergonha e de respeito.  Após, como 

nada mais havia a ser tratado, o Senhor Presidente, encerrou a Sessão, marcando a 

próxima para o dia 05 de dezembro de 2013, quinta-feira, às 08h00min, da qual foi 

lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


