
 

 

ATA N°. 1028 DO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e sete 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,  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 1027 de 

vinte de dezembro de dois mil e treze, que depois de lida e submetida à apreciação, 

obteve Aprovação Unânime. Nas comunicações e convites, o Senhor Presidente, 

cumprimentou aos presentes e parabenizou a Vereadora Eni Webber pela passagem de 

seu aniversário. Prosseguindo a Sessão, 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 

Segundo Secretário, que efetuasse a leitura das seguintes matérias: Projeto de Lei n° 

1.492, de 19 de dezembro de 2013, autoriza o Poder Executivo a abrir no Orçamento 

Municipal de 2013, um Crédito Especial, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) 

destinados a manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio com recursos da 

União e dá outras providências, Encaminhado para Análise das Comissões; Projeto 

de Lei n° 1.493, de 19 de dezembro de 2013, autoriza o Poder Executivo a abrir no 

Orçamento Municipal de 2013, um Crédito Especial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) destinados a destinados a manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil 

com recursos da União e dá outras providências, Encaminhado para Análise das 

Comissões; e Indicação 049/13, em 23 de dezembro de 2013, sugere ao Executivo 

Municipal a troca das lâmpadas queimadas na Capela Mortuária Municipal Sra. Lurdes 

Vieira Pinto. (Autoria dos Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Eni Webber, João 

Eduardo Oliveira Mânica e Miltom dos Santos Amarante), todas as matérias foram para 

votação na presente Sessão por ser a última do ano. Em seguida, o Senhor Presidente, 

passou para Ordem do Dia, solicitando ao Segundo Secretário, que efetuasse a leitura 

do Parecer nº086/2013 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei 1.492/2013, 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, não houve manifestações, e em votação obteve Aprovação Unânime. 

Após, o Primeiro Secretário, efetuou a leitura do Parecer nº087/2013 da Comissão 

Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam 

do Projeto de Lei 1.493/2013, 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, não houve manifestações, e em 

votação obteve Aprovação Unânime. Logo após, o Senhor Presidente, colocou em 

discussão a Indicação n°049/2013, o Vereador Adão Airton de Oliveira esclareceu que 

se trata da troca das lâmpadas na área externa da Capela Mortuária Municipal Sra. 

Lurdes Vieira Pinto. Em votação, a Indicação foi Aprovada por Unanimidade. Em 

seguida, o Senhor Presidente, efetuou a leitura dos Membros das Comissões 

Permanentes para o ano de 2014, sendo composta pelos seguintes Vereadores: 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, Presidente Antônio Antunes da Silva; 

Membro Eni Webber e Relator Alberto Manica Ramos; Comissão Geral de 

Pareceres, Presidente Valdir Graminho de Souza; Membro João Eduardo de Oliveira 

Mânica e Relator Antônio Antunes da Silva e Comissão de Obras Públicas e 

Nomenclatura de Ruas, Presidente Eni Webber; Membro Adão Airton de Oliveira e 

Relator Gilberto Maier Fernandes. Ainda o Senhor Presidente efetuou a leitura da 

Comissão Representativa para os meses de Janeiro e Fevereiro de 2014, composta 

da seguinte maneira: Titulares, os Vereadores: Fernando de Albuquerque, Gilberto 

Maier Fernandes, Antônio Antunes da Silva, Alberto Mânica de Ramos e Valdir 

Graminho de Souza; os Suplentes, os Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Eni 

Webber, João Eduardo Oliveira Mânica e Milton dos Santos Amarante. Prosseguindo a 

Sessão, 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, relatando que as pessoas estão comentando e 

questionando por que não foi feita decoração natalina em Coxilha, pois em todos os 

anos, mesmo com dificuldades sempre foi decorado, considerando uma vergonha. 

Também lamentou o falecimento do Senhor Carlos Dreves, ocorrido no dia 22 de 

dezembro de 2013, e solicitou que o Legislativo encaminhasse à família uma Moção de 

Falecimento, e agradeceu a Policia Rodoviária Estadual que esteve no local. O Vereador 

lembrou ainda que, na data de hoje completa três anos de falecimento de sua mãe. Para 

finalizar, o Vereador parabenizou à Capela São João Batista, o Senhor Claudecir 



 

 

Bernieri e os demais membros da diretoria por concluírem o salão, um local descente 

para realizar eventos e que toda a comunidade pode usufruir. Também parabenizou a 

Vereadora Eni Webber pela passagem de seu aniversário. Em seguida, o Senhor 

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

saudou aos presentes, mencionado que se inscreveu para agradecer, pois está 

completando um ano de Vereança, e de convívio com os demais Vereadores, 

ponderando que foi um ano de aprendizado, e agradeceu todas as conquistas alcançadas 

no decorrer de 2013 e também agradeceu pela sua família, filhos, neta, irmãos, pais. A 

Vereadora ainda mencionou que estava feliz pela passagem de seu aniversário, e sempre 

comemora essa data. O Senhor Presidente, logo após, abriu um espaço para os Líderes 

de Bancada que quisessem se pronunciar. O Vereador Antônio Antunes da Silva se 

reportando ao Presidente, Valdir Graminho de Souza, mencionou que a Presidência foi 

uma escola a ele e aprendeu muito com os colegas, foi um Presidente humilde, modelo 

para Casa, um pedreiro que cumpriu com suas obrigações e representou muito bem a 

Casa e não olhou para siglas partidárias, e o comparou com o Ex-Presidente Lula que 

também era humilde. E espera que o novo Presidente, Fernando de Albuquerque, 

também conduza a Casa de forma humilde, pois é um trabalhador. Também ponderou 

que o ano de 2013 foi um ano de aprendizado para todos os Vereadores, e que o 

Presidente Valdir deixará boas lembranças, e tem certeza que o Vereador Fernando 

também será modelo na Casa. Para finalizar, o Vereador salientou que pouco usou a 

Tribuna, acredita que devem usá-la quando realmente for necessário e importante, pois 

se usarem em todas as Sessões se tornará monótona. E parabenizou a Vereadora Eni 

Webber pela passagem de seu aniversário, e por ser a representante das mulheres na 

Casa. Após, o Senhor Presidente agradeceu as palavras do Vereador Antônio Antunes 

da Silva, e muito aprendeu com ele, devido a sua maturidade e experiência e salientando 

que sempre soube ouvir. Também mencionou que nunca participava das Sessões porque 

não gostava do clima da Casa, pois acredita que deve haver um acordo entre situação e 

oposição. Para finalizar, ponderou que os Vereadores são um grupo e estão na Casa para 

defender os interesses do Município, e de nada adiante só criticar, pois há situações que 

levam tempo para ser solucionadas. E desejou ao Vereador Fernando de Albuquerque 

que conduza a Casa melhor de que ele conduziu, pois conhece seu caráter. Agradeceu e 

parabenizou a todos e desejou Feliz Ano Novo. Após, o Senhor Presidente abriu espaço 

à Vereadora Eni Webber, líder de bancada. A Vereadora se colocou à disposição dos 



 

 

colegas Vereadores, e que possam discutir os Projetos. Como nada mais havia a ser 

tratado, o Senhor Presidente, encerrou a Sessão, e por ser a última Sessão do ano, e 

devido ao recesso, de 1º de janeiro a 15 de fevereiro, conforme Emenda à Lei 

Orgânica do Município n° 003/2009 não marcou a data para próxima Sessão, cabendo 

ao novo Presidente marcar a data e convocar os Senhores Vereadores, da qual foi 

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

 

 


