
 

 

ATA N°. 1046 DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos nove dias do mês de junho 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 Nº1045 de dois de junho de dois mil e quatorze, 

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

comunicações e convites, o Senhor Presidente agradeceu a presença do Senhor Alcemir 

Bagnara, assessor do Deputado Estadual Altemir Tortelli. Prosseguindo a Sessão, 

Senhor Presidente, abriu as inscrições à Tribuna Livre, o Vereador Adão Airton de 

Oliveira e a Vereadora Eni Webber solicitaram inscrições. Após, o Senhor Presidente, 

solicitou ao Vereador Gilberto Maier Fernandes que efetuasse a leitura da Pauta do 

Dia, onde constavam: Indicação 007/14 em 09 de junho de 2014, sugere ao Executivo 

Municipal a colocação de pedras britas na Rua Vicente Miorando, e Indicação 008/14 

em 09 de junho de 2014, sugere ao Executivo Municipal a construção do meio fio no 

Bairro Cohab, ambas Indicações foram de Autoria dos Vereadores: Adão Airton de 

Oliveira, Eni Webber, João Eduardo de Oliveira Mânica e Miltom dos Santos 

Amarante. Como não havia matéria para a Ordem do Dia, o Senhor Presidente passou 

de imediato à Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Adão Airton de Oliveira que 

ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, mencionando que ficou 

feliz em saber que a mãe do Vereador Alberto, está completando oitenta anos de idade. 

Ainda, o Vereador salientou que ficou satisfeito com o conserto da parada de ônibus em 

frente a Escola Pantaleão Thomas, e do bueiro próximo a propriedade do Senhor Celso 



 

 

Mattei. O Vereador lamentou a morte trágica do jogador Fernandão e mais quatro 

pessoas, onde toda imprensa prestaram diversas homenagens a ele. Em seguida, o 

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

Vereadora saudou aos presentes, e cumprimentou ao Vereador Alberto pelo aniversário 

de oitenta anos de sua mãe. Sobre as Indicações, a Vereadora mencionou que foi 

procurada pelas professoras para que fosse colocadas britas na rua, devido a chuva e ao 

barro as crianças chegam à Escola sujas, e pediu ao Senhor Presidente que intervisse 

junto ao Prefeito para que fosse providenciado com urgência, e quanto a criação do 

meio fio, pois há muita lama e é muito úmido, ponderando que seria um incentivo para 

que os moradores construíssem suas calçadas. Ainda, a Vereadora reforçou o convite 

para o almoço do Projeto Viver no dia 15 de junho, com apresentações das oficinas 

realizadas. Relatou que esteve na reunião da Associação dos Vereadores na AMPLA, 

onde eles reforçaram o convite para que a Câmara de Coxilha se associasse, pois o valor 

pago mensalmente não é alto, e eles prestam assessoria aos Vereadores, e propôs que se 

criasse uma Resolução a respeito, sugerindo que se marcasse uma reunião para discutir 

o assunto juntamente com o Presidente da Associação. O Vereador Alberto Mânica de 

Ramos agradeceu as palavras do Vereador Adão e da Vereadora Eni que parabenizaram 

sua mãe, mencionou que se tornou a pessoa que é, graças a ela, uma mulher bondosa. E 

se reportando ao Alcemir Bagnara, mencionou que fica agradecido pelas Emendas 

enviadas ao Município. O Vereador Adão Airton de Oliveira justificou que não poderá 

participar do almoço do Projeto Viver, pois havia assumido outro compromisso antes de 

retornar ao Legislativo, mas se dispôs a ajudar a vender aos ingressos, e agradeceu a 

presença do Assessor do Deputado Estadual Altemir Tortelli, o Senhor Alcemir 

Bagnara, e agradeceu pelo que eles têm feito pelo Município. Nada mais havendo a 

tratar, o Senhor Presidente, encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 16 de 



 

 

junho de 2014, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida 

e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 


