
 

 

ATA N°. 1051 DO DIA 14 DE JULHO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos quatorze dias do mês de julho 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 Nº1050 de sete de julho de dois mil e quatorze, 

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

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

Vereadores Adão Airton de Oliveira, Alberto Manica de Ramos, João Eduardo Oliveira 

Mânica e Eni Webber solicitaram inscrições. Como não havia matéria para a Pauta do 

Dia, o Senhor Presidente, passou à Ordem do Dia, colocando em discussão a 

Indicação nº013/2014, o Vereador Valdir Graminho de Souza salientou que se trata de 

um pedido feito pelos vigilantes, pois não há um local adequado para ficarem durante a 

noite. A Indicação foi a votação, obtendo Aprovação Unânime. Em seguida, o Senhor 

Presidente, passou à Tribuna Livre solicitando ao Vereador Adão Airton de Oliveira 

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

questão da construção dos quebra-molas no Bairro dos Trabalhadores, pois há 

motoristas que estão trafegando em alta velocidade. Também salientou que ficou feliz 

com a operação tapa buracos feita pela Secretaria de Obras. Ainda o Vereador 

agradeceu e parabenizou a todos que participaram e colaborou com festa em honra a 

São João Batista, com um lucro de 24.492,00 (vinte quatro mil e quatrocentos e noventa 

e dois reais) e mais 22.000,00 (vinte e dois mil reais) de doações, totalizando um lucro 

de 46.492,00 (quarenta e seis mil e quatrocentos e noventa e dois reais). Após, o Senhor 



 

 

Presidente solicitou ao Vereador Alberto Manica de Ramos que ocupasse a Tribuna. O 

Vereador saudou aos presentes, relatando que esteve em reunião na Secretaria de Saúde 

juntamente com o Prefeito, Vice-Prefeito e Secretária da Saúde, onde levantou alguns 

pontos a serem melhorados, e um deles já foi atendido, as pessoas com mais de 60 

(sessenta) anos de idade não precisem ir ao Posto retirar fichas, basta ligar e agendar, 

agradecendo ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e a Secretária que estão atendo aos pedidos de 

todos os Vereadores, independente de siglas partidárias. Prosseguindo com a ordem dos 

inscritos à Tribuna, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador João Eduardo Oliveira 

Mânica que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, 

reivindicando as Indicações aprovadas desde o ano de 2013 que ainda não foram 

atendidas pelo Senhor Prefeito. Também relatou há pessoas que estão novamente 

trafegando em alta velocidade e com som alto, e lembrou também, do policial que foi 

atacado e já caiu no esquecimento, solicitando reforço policial para Coxilha, e que 

principalmente as Indicações Aprovados sobre a construção de redutores de velocidade 

sejam atendidas. O Vereador parabenizou a Capela São João Batista pela grandiosa 

festa que realizou, e ficou feliz, pois a cidade está sendo divulgada pelas festas que 

estão promovendo, parabenizando a coragem das pessoas que construíram o salão, 

apesar de todos os problemas financeiros. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou a 

Vereadora Eni Webber que ocupasse a Tribuna. A Vereadora saudou aos presentes, 

agradecendo o inicio das obras para regularizar a questão das águas pluviométricas no 

Núcleo Habitacional Thereza Pacheco, e pela colocação das pedras britas em alguns 

pontos, amenizando os problemas dos moradores, e espera que todos os problemas aos 

poucos sejam resolvidos, e que a Diretoria da Capela São João Batista sirva de exemplo 

de união e força, que apesar das adversidades foram à luta, parabenizando-os. Como 

nada mais havia a tratar, o Senhor Presidente, encerrou a Sessão, marcando a próxima 



 

 

para o dia 21 de julho de 2014, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, 

esta que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 


