
 

 

ATA N°. 1075 DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e nove 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 Nº1074 de vinte e dois 

de dezembro de dois mil e quatorze, que depois de lida e submetida à 

apreciação, obteve Aprovação por 7 (sete) votos, o Vereador Adão 

Airton de Oliveira se absteve de votar. O Senhor Presidente agradeceu a 

presença do Senhor Neno. 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 

1.559, de 16 de dezembro de 2014, altera o § 1°, do Art. 1° e Anexo I, da 

Lei Municipal n°1.514 de 15 de abril de 2014 e dá outras providências; 

Projeto de Lei nº 1.560, de 19 de dezembro de 2014, dispõe sobre a 



 

 

contratação por tempo determinado de 01 (um) Assistente Social para 

atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos 

termos do Art. 37, IX, da Constituição Federal e dá outras providências; 

Projeto de Lei nº 1.561, de 19 de dezembro de 2014, autoriza a 

Concessão de Uso Remunerado de Imóvel do Município de Coxilha, e dá 

outras providências; e Projeto de Lei nº 1.562, de 22 de dezembro de 

2014, autoriza o Executivo a promover a alienação de imóveis do 

patrimônio municipal, situados na Área Industrial e Comercial Ângelo 

Basegio em favor da Empresa ATC Estruturas Ltda e dá outras 

providências, todos os Projetos foram Encaminhados para Análise das 

Comissões. Em seguida, o Vereador Gilberto efetuou a leitura da Ata de 

Nomeação da Comissão Representativa para o Recesso de 1° de janeiro a 

15 de fevereiro de 2015 e das Comissões Permanentes para o ano de 

2015. Prosseguindo, o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, 

solicitando ao Vereador Gilberto que efetuasse a leitura dos seguintes 

Pareceres: Parecer nº072/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto 

de Lei nº 1.559/2014, emitiram Parecer Favorável. Em discussão não 



 

 

houve manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. Parecer 

nº073/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 

1.560/2014, emitiram Parecer Favorável, em discussão, o Vereador Adão 

Airton de Oliveira salientou que ficou satisfeito com o Projeto por constar 

nomes e motivos das contratações. Em votação, obteve Aprovação 

Unânime. Parecer nº074/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto 

de Lei nº 1.561/2014, emitiram Parecer Favorável, em discussão, o 

Vereador Adão Airton de Oliveira mencionou que gostaria de maiores 

esclarecimentos sobre o Projeto. O Vereador Milton dos Santos Amarante 

salientou que tem dúvidas sobre o Projeto, e necessita de maiores 

informações. A Vereadora Eni Webber ponderou que o Executivo tem que 

ter mais respeito e consideração com os Vereadores, pois os Projetos 

devem ser enviados ao Legislativo com antecedência, para que sejam 

analisados, os Vereadores não são despachantes, Pedindo Vistas ao 

Projeto. O Senhor Presidente aceitou o Pedido de Vistas. Parecer 

nº075/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 



 

 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 

1.562/2014, emitiram Parecer Favorável, em discussão, o Vereador 

Milton dos Santos Amarante mencionou que é Favorável ao Projeto, 

porém, gostaria de saber onde ficará a área verde, pois deveria constar no 

Projeto essa informação. O Vereador Adão Airton de Oliveira salientou que 

é Favorável ao Projeto, salientando que a Empresa ATC atua no Município 

há 15 anos, gerando emprego e renda e precisava de local para expandir, e 

a Empresa comprará uma máquina para fabricar telhas, e gerará mais 

empregos e renda. O Vereador Parabenizou ao Senhor Prefeito, pois depois 

de 22 (vinte e dois) anos irá solucionar a questão das garagens para as 

máquinas. A Vereadora Eni Webber ponderou que esse Projeto foi claro e 

bem explicado, que conseguiram conversar e analisarem mais, para que 

possam repassar informações corretas à comunidade, e parabenizou ao 

Prefeito por solucionar a questão da garagem para as máquinas. O 

Vereador Antônio Antunes da Silva mencionou que este Projeto se trata de 

uma preocupação do Prefeito desde que assumiu a Prefeitura, pois as 

máquinas estavam se deteriorando por estarem sujeitas as intempéries do 

tempo, e parabenizou ao Prefeito e a Empresa ATC pela parceira. O 



 

 

Vereador João Eduardo Oliveira Mânica parabenizou ao Executivo pelo 

Projeto, e ao incentivo e suporte para Empresas locais como é o caso da 

ATC, pois o Município necessita de mais empregos e renda, e também 

ficou feliz com a construção da garagem para as máquinas. Em votação, o 

Projeto, obteve Aprovação Unânime. Prosseguindo com a Ordem do Dia, 

o Senhor Presidente colocou Em Discussão as seguintes matérias: 

Indicação n°029/2014, Requerimento n°008/2014 e Pedido de 

Informação n°004/2014, não houve manifestações e em votação todas as 

matérias foram Aprovadas por Unanimidade. O Senhor Presidente, 

desejou Feliz Ano Novo, que 2015 seja repleto de realizações. Como não 

havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente, encerrou a presente Sessão, e 

por ser a última Sessão do ano, devido o Recesso será de 1º de janeiro a 15 

de fevereiro, Conforme Emenda à Lei Orgânica do Município n° 003/2009 

não marcou a data para próxima Sessão, salientando que o novo Presidente 

enviará ofício de convocação com a data e horário da próxima Sessão para 

o ano de 2015. 

 

 



 

 

 


