
 

 

ATA N°. 1073 DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 
Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze às oito horas e quinze 

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 Nº1072 de oito de dezembro de dois mil e 

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

Senhor Presidente mencionou que a Eleição para nova Mesa Diretora será realizada na 

próxima Sessão. E solicitou ao Vereador Valdir, que efetuasse a leitura do Ofício 

n°192/14. Prosseguindo a Sessão, Senhor Presidente, abriu inscrições à Tribuna Livre, 

não houve inscritos. Após, o Senhor Presidente passou à Pauta do Dia, solicitando ao 

Vereador Gilberto Maier Fernandes efetuasse a leitura das seguintes matérias: Projeto 

de Lei nº 1.558, de 10 de dezembro de 2014, que altera a redação do artigo 18 e do 

artigo 21, da Lei Municipal n° 1.449, de 30 de julho de 2013, que dispõe sobre a 

promoção e o provimento das funções gratificadas, e Projeto de Decreto Legislativo 

n°003/14, que dispõe sobre a aprovação das Contas Públicas do Prefeito Municipal de 

Coxilha referente ao exercício de 2013, e dá outras providências, o Senhor Presidente os 

Encaminhou para Análise das Comissões. Em seguida, o Senhor Presidente passou à 

Ordem do Dia, colocando em discussão as seguintes matérias: Projeto de Decreto 



 

 

Legislativo n° 001/14, o Vereador Adão Airton de Oliveira mencionou que é Contra a 

Aprovação das Contas, pois verificou que há falhas, erros e apontamentos constantes. O 

Vereador Valdir Graminho de Souza salientou que é Favorável a Aprovação das Contas, 

mencionando que a Vereadora Eni Webber era Vice-Prefeita no exercício, apesar dela 

relatar que não participou de forma efetiva da Administração. E ainda, o Vereador 

ponderou que se o Tribunal de Contas emitiu Parecer Favorável não há motivo para os 

Vereadores votarem Contra, e os Vereadores deveriam se preocupar mais com a 

Administração atual, na qual fazem parte. O Vereador Milton dos Santos Amarante 

salientou que em análise ao relatório verificou muitos apontamentos e irregularidades, 

pois só agora emitiram o relatório de 2009 ao contrário do Prefeito atual já tem as 

Contas Aprovadas de 2013, parabenizando-o. O Vereador se posicionou Contra a 

Aprovação das Contas de 2009. O Vereador Antônio Antunes da Silva destacou que se 

o Tribunal de Contas Aprovou as Contas, é lamentável que os Vereadores em mera 

análise Rejeitem as Contas, pois a análise das Contas é realizada por profissionais 

competentes do Tribunal com grande conhecimento. E parabenizou o Prefeito 

Municipal e sua equipe pela Aprovação das Contas de 2013, demonstrando que estão 

realizando um trabalho sério e unido com o Legislativo Municipal. A Vereadora Eni 

Webber ponderou que fez parte da Administração de 2009, porém, não lhe deram a 

oportunidade de atuar efetivamente, e o Parecer do Tribunal de Contas e o Parecer dos 

Vereadores não precisam ser iguais, e se posicionou Contra a Aprovação das Contas 

como Voto de Protesto, por não ter tido oportunidade de colocar em prática suas ideias 



 

 

e não ter sua opinião ouvida na Administração, se sentindo abandonada. Prosseguindo a 

discussão, o Vereador João Eduardo Oliveira Mânica se posicionou Contra a Aprovação 

das Contas. Em votação, o Projeto de Decreto Legislativo n°001/14, obteve 

Aprovação por 5 (cinco votos). Após, passou à discussão o Projeto de Decreto 

Legislativo n°002/14, o Vereador Adão Airton de Oliveira lamentou que a Vereadora 

Eni Webber, na Administração em que foi Vice-Prefeita não teve participação nas 

decisões, e foi isenta de qualquer responsabilidade, e verificou que houve muitas falhas 

na gestão, se posicionando Contra a Aprovação das Contas de 2012. Em votação, o 

Projeto de Decreto Legislativo n°002/14, obteve Aprovação por 5 (cinco votos). Em 

seguida passou à discussão a Indicação n°028/14, o Vereador Gilberto Maier 

Fernandes destacou a importância das providências solicitadas na Indicação, pois com a 

realização do Campeonato está sendo constrangedor para o time feminino na hora de se 

vestir e fazer suas necessidades fisiológicas. Em votação, a Indicação foi Aprovada por 

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

Sessão, marcando a próxima para o dia 22 de dezembro de 2014, segunda-feira, às 

08h15min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será assinada pelos 

seguintes Vereadores: 

 


