
 

 

ATA N°. 1065 DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e quatorze às oito horas e trinta minutos 

reuniram-se os Senhores Vereadores: Adão Airton de Oliveira, André Luiz Daré, 

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 Nº1064 de treze de outubro de dois mil e quatorze, 

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

Presidente saudou aos presentes, e ao Prefeito em Exercício, Senhor José Luiz Dezordi 

Vicenzi e o convidou para sentar junto a Mesa Diretora. Em seguida, solicitou ao 

Vereador Gilberto Maier Fernandes que efetue a leitura do Ofício que trata do Pedido 

de Licença do Vereador Alberto Manica de Ramos, e diante o pedido de licença do 

Vereador Alberto Manica de Ramos, da Coligação: Compromisso com Você, conforme 

Art. 182 do Regimento Interno, foi encaminhado ofício de convocação a 1ª Suplente, 

Senhora Regina Salete Hahn de Mello, que informou mediante ofício que não tinha 

interesse em assumir a vaga, com isso o Legislativo convocou para assumir a vaga o 2º 

Suplente, Senhor André Luiz Daré. Em seguida o Senhor Presidente Convocou o 2º 

Suplente Vereador André para tomar posse e prestar o juramento. Prosseguindo a 

Sessão, Senhor Presidente, abriu inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores: Adão 

Airton de Oliveira, André Luiz Daré, João Eduardo Oliveira Mânica e Milton dos 



 

 

Santos Amarante solicitaram inscrições. Como não havia matéria para Pauta do Dia, o 

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

Fernandes que efetuasse a leitura do seguinte Parecer: Parecer nº 059/2014 da 

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

que tratam do Projeto de Lei nº 1.547/2014, emitido Parecer Favorável. Em discussão 

o Vereador Milton dos Santos Amarante salientou que o Projeto deveria ser revisto 

sobre a questão do padrão de litros leite/dia, pois há agricultores que produzem menor 

quantidade de litros/dia, e também deveriam ser beneficiados.  A Vereadora Eni Webber 

mencionou que concorda com as colocações do Vereador Milton. Em votação, o Projeto 

obteve Aprovação Unânime.  

Prosseguindo, o Senhor Presidente, passou à Tribuna Livre, solicitando ao 

Vereador Adão Airton de Oliveira que ocupasse seu espaço. O Vereador 

cumprimentou aos presentes, ponderando que se sente orgulhoso e feliz por 

ter aprovado o repasse do recurso para a Capela São João Batista, pois é 

muito importante para a comunidade ter um salão com boa infraestrutura, e 

parabenizou a organização da festa em honra a Nossa Senhora Aparecida 

do bairro Cohab. Ainda o Vereador mencionou sobre os temporais que 

ocorreram no Município, onde o pórtico do Município foi arrancado com a 

força do vento, ponderando que se trata do desperdício do dinheiro público, 

pois foi gasto em torno de R$ 60.000,00 (sessenta mil) reais. Também deu 



 

 

boas vindas ao Vereador André Luiz Daré. O Vereador solicitou ao 

Prefeito em exercício, José Luis Dezordi Vicenzi, que criasse um Decreto 

que proibisse a construção e reformas no cemitério na semana de finados. 

Após, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador André Luiz Daré que 

ocupasse a Tribuna. O Vereador saudou aos presentes, agradecendo ao 

Vereador Alberto Manica de Ramos pela oportunidade que lhe 

proporcionou, e a todas as pessoas que acreditaram e votaram nele, a seus 

familiares. Também ponderou que será mais um Vereador que irá somar e 

trabalhar pelo Município. Ainda parabenizou a todos os servidores públicos 

pela passagem do seu dia, 28 de outubro. Em seguida, o Senhor Presidente 

solicitou ao Vereador João Eduardo Oliveira Mânica que ocupasse a 

Tribuna. O Vereador cumprimentou aos presentes, e desejou boas vindas 

ao Vereador André Luiz Daré, e parabenizou a diretoria da Capela Nossa 

Senhora Aparecida do Bairro Cohab pela organização da festa. O Vereador 

ainda mencionou a questão da Brigada Militar, pois novamente a população 

precisou de atendimento e não conseguiram contato pelo celular e nem na 

Brigada, sugerindo que os Vereadores deverão tomar providências urgentes 

a respeito. O Senhor Presidente mencionou que o Legislativo enviará um 



 

 

ofício pedindo ao o comandante do 3º RPMON, Fernando Carlos Bicca, 

que venha à Casa prestar esclarecimentos e encontrar soluções para o 

problema. Prosseguindo com a Tribuna Livre, o Senhor Presidente solicitou 

ao Vereador Milton dos Santos Amarante que ocupasse seu espaço. O 

Vereador cumprimentou aos presentes, relatando a destruição do pórtico, e 

salientou que foi contra a instalação, pois considerava um custo muito alto 

por se tratar de um pórtico de lata. Ainda, o Vereador lamentou ao Pedido 

de Vistas negado na Sessão anterior, pois se trata de um direito dos 

Vereadores, para que possam obter maiores esclarecimentos dos Projetos. E 

sobre a questão da Brigada Militar, o Vereador relatou que há pessoas que 

estão andando com som alto, cantando pneus, além de colocaram fogo em 

veículos, assaltarem casas, e nada é feito para punir, portanto, está na hora 

de tomarem providências, pois a comunidade Coxilhense está desprotegida. 

Como não havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente, encerrou a Sessão, 

marcando a próxima excepcionalmente para o dia 28 de outubro de 2014, 

terça-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e 

aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


