
 

 

ATA N°. 1024 DO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e treze às oito horas 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 e Ordinária. Abertos os trabalhos da Sessão, o Senhor Presidente, 

solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Gilberto Maier Fernandes, que efetuasse a 

leitura do Ofício n°002/13 de autoria do Vereador Adão Airton de Oliveira. Em seguida 

o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Adão Airton de Oliveira que ocupasse sua 

cadeira. Prosseguindo a Sessão, o Senhor Presidente solicitou ao segundo Secretário, 

Vereador Fernando Albuquerque, que efetuasse a leitura da Ata Nº 1023 de vinte e seis 

de novembro de dois mil e treze, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve 

Aprovação Unânime. Nas comunicações e convites, o Senhor Presidente lembrou aos 

Senhores Vereadores sobre o dia, horário e local da revelação do amigo secreto. 

Também efetuou a leitura do Ofício Convite para o almoço de encerramento das 

atividades do Projeto Viver e o Convite enviado pelo Comandante do 3º Regimento da 

Polícia Montada para participar do 1º Seminário de Segurança Pública em Áreas Rurais. 

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

Airton de Oliveira e Eni Webber solicitaram inscrições. Logo após, o Senhor 

Presidente, passou para a Pauta do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário, que 

efetuasse a leitura das seguintes matérias: Projeto de Lei n° 1.485, de 27 de novembro 

de 2013, altera os Anexos I, II, III e IV da Lei Municipal nº 290/97, de 22 de dezembro 

de 1997; Projeto de Lei n° 1.486, de 27 de novembro de 2013, altera a redação do 

Parágrafo Único e o caput do Art. 28, da Lei Municipal nº 1.388, de 11 de setembro de 

2012, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério Público do Município e 



 

 

institui o respectivo quadro de cargos e funções; Projeto de Lei n° 1.487, de 03 de 

dezembro de 2013, autoriza o Poder Executivo a fazer Concessão de Uso de Imóvel 

situado na Área Industrial e Comercial Ângelo Basegio à Empresa Elicker & Schneider 

– ME e dá outras providências; Projeto de Lei n° 1.488, de 03 de dezembro de 2013, 

autoriza o Poder Executivo a fazer Concessão de Uso de Imóvel situado na Área 

Industrial Ângelo Basegio à Empresa R.P.Z. Indústria de Papel Ltda – EPP e dá outras 

providências; Projeto de Lei n° 1.489, de 04 de dezembro de 2013, autoriza o 

Município de Coxilha, através do Poder Executivo Municipal, a repassar 40% (quarenta 

por cento) dos recursos depositados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente ao Centro Cultural e de Assistência Social Ilso José Webber e dá outras 

providências e Projeto de Lei n° 1.490, de 04 de dezembro de 2013, autoriza o Poder 

Executivo a abrir no Orçamento Municipal de 2013, um Crédito Especial, no valor de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) destinados a utilização dos recursos do COMDICAC e dá 

outras providências. O Senhor Presidente Encaminhou todos os Projetos para Análise 

das Comissões. Como não havia matéria para Ordem do Dia, o Senhor Presidente, 

passou à Tribuna Livre, solicitando de acordo com a ordem dos inscritos, ao Vereador 

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

presentes, agradecendo ao Dari Cláudio Tamanho por ter assumido sua cadeira, e em 

relação aos comentários sobre seu afastamento, o Vereador ressaltou que jamais 

abandonaria a Câmara, apenas se licenciou para tratar de problemas de saúde e também 

acrescentou que não depende do salário de Vereador para viver. O Vereador mencionou 

ainda que está indignado com os comentários sobre a denúncia da Terceira Idade ao 

DAER que estão acusando-o, pois se trata de mentira e levará ao Fórum, quem falou 

terá que provar. Relatou também que a Bruna Pedroso Pereira passou no vestibular em 

Medicina e gostaria que a Administração Municipal auxiliasse a família, assim como o 



 

 

Município de Camargo fez. Para finalizar agradeceu a presença coordenadoras do 

Projeto Viver, e salientou que irá continuar trabalhando com honestidade. Em seguida, o 

Senhor Presidente, solicitou à Vereadora Eni Webber que ocupasse a Tribuna. A 

Vereadora saudou aos presentes, e deu as boas vindas ao Vereador Adão. Sobre o 

Projeto nº 1.489/2013, que trata do repasse ao Centro Cultural e de Assistência Social 

Ilso José Webber, a Vereadora explicou como funciona, e ainda acrescentou que a 

Empresa Sementes Webber não obtém descontos no pagamento de impostos por 

contribuir com o Projeto, o dinheiro que investem entra na contabilidade da empresa 

como despesas, portanto, fazem isso para ajudar as pessoas e o Município de Coxilha. 

Para finalizar reforçou o convite para participarem do almoço de encerramento das 

atividades do Projeto Viver, conta com a presença dos Vereadores para prestigiarem e 

conhecerem o trabalho desenvolvido no Projeto. O Senhor Presidente agradeceu a 

presença das representantes do Projeto Viver, parabenizando-as pelo importante 

trabalho que desenvolvem. Também pediu desculpas aos presentes, pelo que falam na 

Tribuna, pois há pessoas que não têm coragem de falar pessoalmente e usam a Tribuna 

para desabafar. Salientou que ele tem coragem de falar pessoalmente, e em visita ao 

DAER juntamente com o Prefeito e Vice-Prefeito e Assessor Jurídico foram informados 

da denúncia feita contra a terceira idade. Ainda, o Senhor Presidente, relatou que 

inventaram mentiras sobre ele à terceira idade para prejudicá-lo, lamentando esse tipo 

de atitude. Para finalizar ponderou que tem caráter suficiente para assumir seus atos. 

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

marcando a próxima para o dia 09 de dezembro de 2013, segunda-feira, às 08h00min, 

da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes 

Vereadores: 

 


