
 

 

ATA N°. 1035 DO DIA 24 DE MARÇO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e quatorze 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 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 Valdir Graminho de 

Souza, que efetuasse a leitura da Ata Nº1034 de dezessete de março de dois mil e 

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

Prosseguindo a Sessão, o Senhor Presidente, abriu as inscrições à Tribuna Livre, a 

Vereadora Eni Webber e os Vereadores Adão Airton de Oliveira e Alberto Manica de 

Ramos solicitaram inscrições. Em seguida, o Senhor Presidente, passou à Pauta do Dia, 

solicitando ao Vereador Gilberto Maier Fernandes, que efetuasse a leitura das seguintes 

matérias: Projeto de Lei nº 1.509, de 21 de março de 2014, inclui nova meta no PPA – 

Plano Plurianual e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e dá outras providências; 

Projeto de Lei nº 1.510, de 21 de março de 2014, autoriza o Poder Executivo a abrir 

um crédito especial no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), destinado a Execução de 

um Concurso a ser realizado na Escola Municipal para escolha de um Mascote que será 

utilizado pela Secretaria do Meio Ambiente e dá outras providências. Os Projetos foram 

Encaminhados à Análise das Comissões, e ainda foi efetuada a leitura da Indicação 

nº 005/14 em 17 de março de 2014, sugere ao Poder Executivo Municipal a construção 

de recuo para estacionamentos em frente à Igreja Assembleia de Deus na Rua Darcy 

Antonio Vicenzi. (Autoria dos Vereadores: Alberto Manica de Ramos, Antônio Antunes 

da Silva, Fernando Albuquerque, Gilberto Maier Fernandes e Valdir Graminho de 

Souza). Após, o Senhor Presidente, passou para Ordem do Dia, solicitando ao 



 

 

Vereador Gilberto Maier Fernandes, que efetuasse a leitura do Parecer nº017/2014 da 

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

que tratam do Projeto de Lei n°1.508/2014, 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, foi efetuada a 

leitura do Parecer nº018/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei Legislativo 

n°003/2014, 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. Prosseguindo, passou para leitura o Parecer nº019/2014 da 

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

que tratam do Projeto de Lei Legislativo n°004/2014, 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, foi efetuada a 

leitura Parecer nº020/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei Legislativo 

n°005/2014, 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. Em seguida, o Senhor Presidente, passou à Tribuna Livre, 

solicitando à Vereadora Eni Webber para que ocupasse seu espaço. A Vereadora 

cumprimentou aos presentes, parabenizou o Município pelos vinte e dois anos de 



 

 

emancipação, e pelos eventos realizados na semana, como o II Seminário de 

Bovinocultura, ponderando que isso fortalece o pequeno agricultor. Relatou que 

participou da reunião na AMPLA, onde trataram assuntos importantes, como a questão 

dos apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas, e a criação de uma assessoria jurídica, 

sugerindo ao Senhor Presidente que tomasse conhecimento do assunto. Ainda 

mencionou que recebeu a notícia do Deputado Federal Jerônimo Goergen, que através 

do Ministério da Agricultura irá enviar uma Emenda de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

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

a Tribuna. O Vereador saudou aos presentes, parabenizou o Município e a 

Administração pelas festividades em comemoração aos vinte e dois anos de 

emancipação, salientando que foram muito bem organizados os eventos, observou que a 

comunidade gostou das comemorações, pois no ano passado devido a falta de recursos 

não foi realizado eventos comemorativos. Relatou que conheceu e conversou com o 

Deputado Tortelli, e na oportunidade falou sobre a Emenda rejeitada sobre a casa da 

brigada militar, e o Deputado lhe informou que não foram somente as emendas da 

oposição que foram rejeitadas e sim também as da situação. Também mencionou que 

está satisfeito com a doação dos prédios da área industrial a empresas, e disse ainda que, 

a Prefeitura está em negociação com a empresa ATC, em que a empresa em 

contrapartida oferecerá um pavilhão para guardar as máquinas, pois há vinte e dois anos 

elas estão nas intempéries do tempo. O Vereador ponderou que os Vereadores não 

devem somente criticar, devem também elogiar quando há motivos. Prosseguindo com a 

Tribuna Livre, o Senhor Presidente, solicitou ao Vereador Alberto Manica de Ramos 

para que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, parabenizou 

Coxilha pelos vinte e dois anos de emancipação, esta, que veio para beneficiar a 

comunidade, e se sente feliz por ter feito parte da comissão de emancipação. Ainda 



 

 

mencionou que todos os Prefeitos, Vereadores e a Administração em geral que 

passaram pelo Município trabalharam em prol da comunidade. E sobre as 

comemorações da semana do Município, o Vereador considerou que foram boas, mas 

houve algumas falhas. O Vereador espera que se realizem mais campeonatos de 

diferentes modalidades de esportes, pois sempre foi um defensor do esporte, e acredita 

que é através dele que se tiram crianças da rua e disciplina-os. E sobre as Emendas, 

salientou que os Vereadores fazem o que pode, porém, a aprovação depende de outros 

fatores. Em seguida, como nada mais havia a ser tratado, o Senhor Presidente, encerrou 

a Sessão, marcando a próxima para o dia 31 de março de 2014, segunda-feira, às 

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

seguintes Vereadores: 


