
 

 

ATA N°. 977 DO DIA 07 DE JANEIRO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e treze às dezoito horas e trinta minutos 

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 de Oliveira Mânica, Miltom dos Santos Amarante e Valdir 

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

Senhor Presidente solicitou o segundo secretário, Fernando Albuquerque que efetuasse 

a leitura da Ata Nº 09 de primeiro de janeiro de dois mil e treze, que depois de lida e 

submetida à apreciação foi Aprovada por Unanimidade. Em seguida, o Senhor 

Presidente agradeceu a presença da comunidade presente, ao Sargento Luis Fernando e 

a nova Secretária da saúde Andréia Mascarelo, mencionando que é uma honra recebê-

los na Casa, salientando que o Legislativo está à disposição o que for necessário. 

Também o Senhor Presidente explicou aos Senhores Vereadores sobre a assinatura no 

livro ponto, e lembrou-os que devem providenciar os documentos solicitados para a 

organização de suas pastas. Logo após, o Senhor Presidente abriu espaço para inscrições 

à Tribuna Livre, a Vereadora Eni Webber, o Vereador Adão Airton de Oliveira e o 

Vereador Valdir Graminho de Souza solicitaram inscrição. Após o primeiro Secretário, 

Gilberto Maier Fernandes, efetuou a leitura da Pauta do Dia, em que constavam: leitura 

dos Membros das Comissões Permanentes conforme Art. 26 e Art. 27 do Regimento 

Interno, composta da seguinte maneira: COMISSÃO DE ORÇAMENTO E 

TOMADA DE CONTAS, Presidente Antônio Antunes da Silva, Membro Alberto 

Manica de Ramos, Relator Eni Webber; COMISSÃO GERAL DE PARECERES, 

Presidente Fernando Albuquerque, Membro Antônio Antunes da Silva, Relator João 

Eduardo de Oliveira Mânica e COMISSÃO DE OBRAS PÚBLICAS E 



 

 

NOMENCLATURA DE RUAS, Presidente Eni Webber, Membro Gilberto Maier 

Fernandes e Relator Adão Airton de Oliveira.  Em seguida passou para leitura o 

Projeto de Lei n°1.410, de 02 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a contratação por 

tempo determinado de pessoal (Motorista/Operador de Máquinas) para atender 

necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do Art. 37, IX, da 

Constituição Federal e dá outras providências, o Senhor Presidente encaminhou para 

Análise das Comissões; Leitura do Ofício nº011/2013 que trata da Retificação do 

Projeto de Lei nº 1.411/2013  e Projeto de Lei n°1.411, de 03 de janeiro de 2013, que 

dispõe sobre a contratação por tempo determinado de 01 (um) Médico Pediatra para 

atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do Art. 37, 

IX, da Constituição Federal e dá outras providências, o Senhor Presidente encaminhou 

para Análise das Comissões. Após, o Senhor Presidente solicitou a Vereadora Eni 

Webber que ocupasse seu espaço na Tribuna Livre. A Vereadora cumprimentou a todos 

os presentes, inicialmente colocou que era compreensível cometer erros por parte dos 

Vereadores, pois para alguns era a primeira vez que estão na Casa, no entanto os erros 

cometidos servem de aprendizado a todos. A Vereadora sugeriu que se formassem 

oficinas de estudo na Casa, e a contratação de pessoas para ministrarem cursos para 

todos os Vereadores, com o objetivo de aprimorarem o conhecimento sobre o 

Legislativo, e estariam com isso economizando em diárias, e, sobretudo ponderou que 

quanto maior o conhecimento dos Vereadores, mais poderão fazer pelo Município. Em 

seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Adão Airton de Oliveira que 

ocupasse seu espaço na Tribuna. O Vereador saudou aos presentes, relatando sobre a 

visita em que ele, o Vereador Miltom, Vereadora Eni e o Vereador João fizeram aos 

bens Públicos do Município, salientando que ficou triste com que viu, ponderando que é 

lamentável a situação que o Município se encontra, como o descaso com as máquinas, 



 

 

caminhões sem pneus e rodas, deposito de lixo no pátio da Secretaria de Obras. Diante 

disso pediu ao Senhor Presidente que fosse emitido um ofício ao Prefeito solicitando 

providências a respeito o mais breve possível, ressaltando que não foram feitas 

denúncias ao Ministério Público porque não queriam atacar a administração que 

assumiu há pouco tempo, mas caso não seja tomada nenhuma atitude irão ao Ministério 

Público. O Vereador também mencionou a questão da rua que abriram em frente a casa 

de um dos Vereadores em torno de seis meses e até o momento não a pavimentaram, 

não há condições de andar e trafegar na rua, pedindo que ao menos largassem pedras até 

que haja condições de pavimentá-la, ressaltando que caso não tomarem providências a 

respeito, será mais uma notícia divulgada na mídia sobre Coxilha. Ainda, o Vereador 

mencionou que não foi eleito para agradar ao Prefeito, mas a comunidade que o elegeu. 

E, sobre a questão de Projetos pediu ao Executivo para que os elaborem de forma clara, 

evitando assim erros de interpretação, e possibilitando aos Vereadores que votem de 

forma tranquila e segura, e pediu aos Senhores Vereadores que quando irem a votação 

Pedidos de Melhorias que sejam aprovados, independente de siglas partidárias, assim 

estarão trabalhando pela comunidade. Após, o Senhor Presidente, solicitou ao Vice-

Presidente, Vereador Antônio Antunes da Silva que assumisse a Presidência para que 

pudesse fazer uso da Tribuna. Assumindo a Presidência o Vereador Antônio solicitou ao 

Vereador Valdir Graminho de Souza que ocupasse seu espaço na Tribuna. O Vereador 

cumprimentou aos presentes, agradecendo a compreensão da Vereadora Eni diante dos 

erros que cometeu na Sessão, ponderando que no intuito e na ansiedade de fazer o 

melhor e de forma correta acabou por cometer falhas, pedindo desculpas pelos erros 

cometidos. Também ressaltou que admira a atitude do Vereador Adão de fiscalizar os 

bens públicos, afinal isso faz parte do trabalho dos Vereadores. Ainda, o Vereador 

mencionou que poderá acontecer erros na leitura dos Projetos e nos trabalhos da Casa. 



 

 

Para finalizar, disse que almejava muito estar na Casa e estava feliz por conseguir, 

colocando a Casa à disposição da comunidade e que terá satisfação de recebê-los. Em 

seguida o Vice-Presidente devolveu a Presidência ao Vereador Valdir. Assumindo a 

Presidência, e como nada mais havia a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou a 

Sessão, marcando a próxima para o dia 14 de janeiro de 2013, segunda-feira, às 

18h30min, da qual foi lavrada a Ata esta que após lida e aprovada será assinada pelos 

seguintes Vereadores: 

 


