
 

 

ATA N°. 1084 DO DIA 07 DE ABRIL DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e quinze às dezoito horas e trinta minutos 

reuniram-se os Senhores Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Alberto Manica de 

Ramos, André Luiz Daré, Antônio Antunes da Silva, Eni Webber, Gilberto Maier 

Fernandes, João Eduardo Oliveira Mânica, Milton dos Santos Amarante e Valdir 

Graminho de Souza, em Sessão Plenária Ordinária. Abertos os trabalhos da Sessão, o 

Senhor Presidente, solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Valdir Graminho de 

Souza, que efetuasse a leitura da Ata Nº1083 de trinta de março de dois mil e quinze, 

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

Presidente agradeceu a presença do Tenente Luis Fernando, e mencionou que está 

disponível na Secretaria da Câmara o Ofício que trata da Prestação de Contas e o 

Balanço Geral do Município de Coxilha, relativo ao exercício de 2014. Em seguida, o 

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

Oliveira solicitou inscrição. Prosseguindo, o Senhor Presidente, passou à Pauta do Dia, 

solicitando ao Vereador Gilberto Maier Fernandes efetuasse a leitura do Projeto de Lei 

n°1.593, de 01 de abril de 2015, autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial no 

Orçamento/2015, no valor de R$ 36.040,00 (trinta e seis mil e quarenta reais) destinado 

a aquisição de mobiliário e dá outras providências, o Senhor Presidente Encaminhou 

para Análise das Comissões. Após o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, 

solicitando ao Vereador Gilberto que efetuasse a leitura dos seguintes Pareceres: 

Parecer nº033/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e 



 

 

Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.591/2015, emitindo Parecer 

Favorável, em discussão não houve manifestações e em votação, a Vereadora Eni 

Webber Absteve-se de votar, porque o a Entidade que trata o Projeto em questão 

pertence a sua família, portanto, o Projeto foi Aprovado por 7 (sete) votos. Parecer 

nº034/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de 

Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.592/2015, emitindo Parecer Favorável, em 

discussão o Vereador Milton dos Santos Amarante mencionou que se trata de um 

Projeto importante, ponderando, que no final do ano façam a prestação de contas, que 

relatem onde o valor foi aplicado. Em votação, o Projeto obteve Aprovação por 7 

(sete) votos, pois o Vereador André Luiz Daré se Absteve de votar, por ser membro 

da UNILIDER. Prosseguindo, o Senhor Presidente colocou em discussão as seguintes 

matérias: Indicação n°003/2015; Indicação n°004/2015; e Pedido de Informação 

n°001/2015, não houve manifestações e em votação todas as matérias obtiveram 

Aprovação Unânime. Em seguida, o Senhor Presidente, passou à Tribuna Livre, 

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

cumprimentou aos presentes, lembrando que há 40 (quarenta) anos o Senhor Lindomar 

José Severo faleceu, lamentando, uma pessoa que gostava de esportes. O Vereador 

também convidou aos Vereadores para sábado, dia 11, irem à Vila Maria buscar os 

pneus para colocarem no Aimoré. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor 

Presidente, encerrou a presente Sessão, marcando a próxima para o dia 13 de abril de 



 

 

2015, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e 

aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 


