
 

 

ATA N°. 1094 DO DIA 15 DE JUNHO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos quinze dias do mês de junho 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, 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 Segundo Secretário, Vereador Valdir Graminho de Souza, que efetuasse a 

leitura da Ata Nº1093 de oito de junho de dois mil e quinze, que depois de lida e 

submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. Nas Comunicações e Convites, 

o Senhor Presidente lamentou o falecimento do Senhor Hilário Bittencourt, um grande 

tradicionalista e deixou as condolências à família. Em seguida, o Senhor Presidente 

abriu inscrições à Tribuna Livre, não houve inscritos. Prosseguindo, o Senhor 

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

que efetuasse a leitura das seguintes matérias: Projeto de Lei n°1.607, de 15 de junho 

de 2015, altera o § 2º, do Art. 13 da Lei Municipal nº 1.056, de 25 de novembro de 

2008 e dá outras providências, Encaminhado para Análise das Comissões, e Pedido 

de Providência 002/15 em 10 de junho de 2015, solicita a pintura de uma faixa de 

segurança junto a Rodoviária do Município na Av. Darcy Antônio Vicenzi. (Autoria do 

Vereador Adão Airton de Oliveira).  Após, o Senhor Presidente passou à Ordem do 

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



 

Parecer nº047/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento 

e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.604/2015, onde emitiram 

Parecer Favorável. Em discussão, não houve manifestações e em votação, o Projeto 

obteve Aprovação Unânime. Parecer nº048/2015 da Comissão Geral de Pareceres e 

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

1.605/2015, onde emitiram Parecer Favorável. Em discussão, o Vereador Adão, 

salientou que ficou satisfeito com a denominação proposta pelo Projeto, porém, há 

muitas pessoas que fez muito pelo Município, sugerindo aos Vereadores que 

conversassem com o Executivo para sugerir o nome de Eloisa Godinho, pois sempre 

residiu em Coxilha, e trabalhou muito pela comunidade, ponderando que seria justa a 

homenagem. Em votação, o Projeto obteve Aprovação Unânime. Parecer nº049/2015 

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

Contas, que tratam do Projeto de Resolução nº001/2015, onde emitiram Parecer 

Favorável, em discussão não houve manifestações e em votação, obteve Aprovação 

Unânime. Por não ter inscritos à Tribuna Livre, e como não havia mais nada a tratar, o 

Senhor Presidente, encerrou a presente Sessão, marcando a próxima para o dia 22 de 

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

e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 

 


