
 

 

ATA N°. 1040 DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e quatorze às dezoito horas e trinta 

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

Antunes da Silva, Eni Webber, Evanir Salinet Nunes, 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 Nº1039 de vinte e dois de abril de dois mil e 

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

Logo após, nas Comunicações e Convites, o Senhor Presidente, mencionou sobre o 

convite entregue através do Ofício Circular n°001/2014, para que os Vereadores 

participem da Assembleia de Elaboração do Ciclo Orçamentário Estadual 2015 que 

acontecerá no dia 05 de maio de 2014, às 09h30min, no Ginásio Poliesportivo de 

Coxilha. Prosseguindo a Sessão, Senhor Presidente, abriu as inscrições à Tribuna 

Livre, o Vereador Milton dos Santos Amarante e a Vereadora Eni Webber solicitaram 

inscrições. Como não havia matéria para a Pauta do Dia e nem para Ordem do Dia, o 

Senhor Presidente, passou de imediato à Tribuna Livre, solicitando ao Vereador 

Milton dos Santos Amarante que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos 

presentes, mencionando a questão dos vendedores ambulantes, que estão vendendo em 

nosso Município e não pagam nenhuma taxa, e ainda salientou a questão da procedência 

e o controle de qualidade dos produtos, e ponderou que a Prefeitura tem poder de 



 

 

fiscalizar e a Brigada Militar também. O Vereador sugeriu que fossem instaladas placas 

de orientação para esses vendedores para que se dirigissem à Prefeitura para efetuar o 

pagamento das taxas.  Após, o Senhor Presidente solicitou à Vereadora Eni Webber que 

ocupasse a Tribuna. A Vereadora saudou aos presentes, reforçando o convite para 

participarem da Assembleia de Elaboração do Ciclo Orçamentário Estadual 2015 e que 

convidassem mais pessoas para participarem, e mencionou que o Projeto Viver perdeu 

um recurso no ano passado por não ter sido votado como prioridade a cultura e inclusão 

digital, pedindo que os Vereadores ajudassem a eleger essa prioridade.  A Vereadora 

também mencionou que concorda com as colocações do Vereador Milton a respeito dos 

vendedores ambulantes. Ainda, a Vereadora, explicou o funcionamento da Nota Fiscal 

Gaúcha, e pediu para que os Vereadores se cadastrassem e indicasse como Entidade o 

Projeto Viver. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, encerrou a Sessão, 

marcando a próxima para o dia 05 de maio de 2014, segunda-feira, às 18h30min, da 

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

Vereadores: 


