
 

 

ATA N°. 1057 DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto 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 Nº1056 de dezoito de agosto de dois mil e quatorze, que 

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

e Convites, o Senhor Presidente mencionou o Pedido de Licença Interesse feito pela 

Vereadora Eni Webber pelo período de trinta dias. Prosseguindo a Sessão, Senhor 

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

solicitou inscrição. Após, 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 1.539, de 22 de agosto de 2014, autoriza o Poder Executivo a abrir no 

orçamento municipal de 2014, um crédito suplementar, no valor de R$ 190.000,00 (cento 

noventa mil reais) destinado ao reforço de dotação orçamentária para construção de 

unidades habitacionais e dá outras providências, o Senhor Presidente Encaminhou para 

Análise das Comissões; e Requerimento nº003/2014, requerer a entrega de Moção de 

Reconhecimento ao Senhor João Adalberto da Rosa, o policial militar foi baleado durante 

um ataque a um posto da Brigada Militar na noite de 08 de Maio de 2014, em Coxilha, 



 

 

demonstrando coragem e honrando sua profissão.(Autoria de todos os Vereadores). Em 

seguida, o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, solicitando ao Vereador Gilberto 

Maier Fernandes que efetuasse a leitura dos seguintes Pareceres: Parecer nº047/2014 da 

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

tratam do Projeto de Lei nº 1.535/2014, onde as Comissões emitiram Parecer Favorável. 

Em discussão, não houve manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime, e 

Parecer nº051/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.539/2014, onde as Comissões 

emitiram Parecer Favorável. Em discussão, o Vereador Valdir Graminho de Souza 

salientou que ficou feliz, assim como todos os Vereadores com o envio do deste importante 

Projeto à Casa, pois essas casas foram iniciadas na administração passada e algumas estão 

deterioradas. O Vereador Adão Airton de Oliveira mencionou que ficou satisfeito com o 

envio do Projeto, e acredita que serão concluídas as casas, e ponderou que o engenheiro 

deverá fazer um levantamento da situação das casas, pois há materiais que se deterioraram. 

O Vereador Antônio Antunes da Silva relatou que desde que a administração atual assumiu 

os Vereadores se reuniram várias vezes para tratar desta questão, e o Prefeito garantiu que 

terminaria as casas, e por isso se trata de um Projeto de urgência. Ainda, o Vereador 

mencionou que está muito contente com todas as obras que estão ocorrendo no Município, 

parabenizando a Administração, Prefeito e sua equipe, e ao Legislativo que estão 

trabalhando unidos para o bem do Município. Em votação, o Projeto obteve Aprovação 

Unânime. Prosseguindo a Sessão, o Senhor Presidente, passou para o período da Tribuna 



 

 

Livre, solicitando ao Vereador Adão Airton de Oliveira que ocupasse seu espaço. O 

Vereador cumprimentou aos presentes, relatando que esteve visitando o interior do 

Município de Coxilha e constatou que a Secretaria de Obras patrolou e colocou pedras nas 

estradas. Também mencionou a questão da ponte entre a divisa de Coxilha com Pontão e 

observou que está bem danificada, sugerindo que Coxilha entre em contato com Pontão 

para construírem uma ponte de concreto. Ainda, mencionou que na Comunidade de Entre 

Rios, os agricultores reclamaram do trator que receberam, pois está com os pneus em 

péssimo estado e vazamento de óleo na bomba, ponderando que o Executivo antes de 

repassar o trator às associações deve fazer revisão, e também solicitaram uma plantadeira, 

e o informaram que já está em andamento a licitação para aquisição.  Após, como não 

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

o dia 01 de setembro de 2014, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta 

que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 

 

 


