
 

 

ATA N°. 1064 DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos treze dias do mês de outubro 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 Nº1063 de seis de outubro de dois mil e quatorze, 

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

Presidente avisou aos Senhores Vereadores que o feriado em comemoração ao dia do 

Servidor Público será antecipado para o dia 27 de outubro, segunda-feira, portanto, não 

haverá expediente. Prosseguindo a Sessão, Senhor Presidente, abriu inscrições à 

Tribuna Livre, os Vereadores: Adão Airton de Oliveira e Valdir Graminho de Souza 

solicitaram inscrições.  Após, o Senhor Presidente passou à Pauta do Dia, solicitando 

ao Vereador Gilberto Maier Fernandes que efetuasse a leitura da seguinte matéria: 

Projeto de Lei nº 1.547, de 08 de outubro de 2014, “Cria Programa Municipal de 

Incentivo à Bacia Leiteira do Município de Coxilha - PROMIL e dá outras 

providências”, Encaminhado para Análise das Comissões. Em seguida, o Senhor 

Presidente passou à Ordem do Dia, solicitando ao Vereador Gilberto Maier Fernandes 

que efetuasse a leitura dos seguintes Pareceres: Parecer nº 058/2014 da Comissão 

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



 

 

do Projeto de Lei nº 1.546/2014, emitido Parecer Favorável. Em discussão a 

Vereadora Eni Webber Pediu Vistas ao Projeto por 30 (trinta) dias, pois gostaria de 

maiores esclarecimentos do Executivo a respeito da extinção e criação de cargos, pois 

não quer votar contra ou favoravelmente sem saber ao certo do que se trata. O Senhor 

Presidente colocou em votação o Pedido de Vistas, sendo Rejeitado por 5 (cinco) 

votos. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em votação o Projeto, obtendo 

Aprovação por 5 (cinco) votos Favoráveis. Prosseguindo, o Senhor Presidente, passou 

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

espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, parabenizando aos professores que no 

dia 15 de outubro comemora-se seu dia, ponderando que se trata de uma data muito 

importante, e lembrou no dia 18 de outubro que é dia do médico, uma profissão de 

muita responsabilidade. O Vereador ainda reforçou o convite para a festa de Nossa 

Senhora Aparecida do bairro Cohab, dia 19 de outubro. Também, salientou que seria 

importante a divulgação do Outubro Rosa, mês dedicado a prevenção do câncer de 

mama, pois prevenção é muito importante. A Vereadora Eni Webber mencionou que no 

mês de outubro além do dia do professor, médico, é também comemorado o dia do 

engenheiro agrônomo, profissão importante, tendo em vista que o Município é 

essencialmente agrícola, parabenizando a todos. Após, o Senhor Presidente solicitou ao 

Vereador Alberto Manica de Ramos que ocupasse a Tribuna. O Vereador saudou aos 

presentes, relatando que participou da festa da Terceira Idade no dia 11 de outubro, uma 

bela festa, pois todos se divertem, brincam e dançam. Também mencionou o 



 

 

falecimento da Dona Catarina, uma mulher com mais de 115 (cento e quinze) anos, 

porém, nos registros com 96 (noventa e seis), criou seis filhos adotivos, um belo 

exemplo a ser seguido. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente, 

encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 20 de outubro de 2014, segunda-

feira, excepcionalmente às 08h00min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e 

aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


