
 

ATA N°. 1159 DO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 
Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis às oito e trinta minutos 

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

Ramos, Antônio Antunes da Silva, Eni Webber, Fernando de Albuquerque, 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 Nº1158 de quatro de outubro de dois mil e 

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

Em seguida, o Senhor Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores: 

Adão Airton de Oliveira, Milton dos Santos Amarante, João Eduardo Oliveira Manica e 

Alberto Manica de Ramos, solicitaram inscrições. Prosseguindo, o Primeiro Secretário, 

Vereador Gilberto Maier Fernandes, efetuou a leitura da Pauta do Dia, onde constavam 

seguintes matérias: Projeto de Lei n°1.696, de 06 de outubro de 2016, autoriza o 

Poder Executivo a abrir Crédito Especial no Orçamento/2016, no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), Projeto de Lei n° 1.697, de 06 de outubro de 2016, autoriza o Poder 

Executivo a abrir Crédito Especial no Orçamento/2016, no valor de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), os Projetos foram Encaminhados para Análise das Comissões. Após, o 

Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário, que 

efetuasse a leitura dos seguintes Pareceres: Pareceres da Comissão Geral de 

Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas: Parecer nº057/2016 

que trata do Projeto de Lei N°1.696/2016, onde emitiram Parecer Favorável. Em 

discussão, não houve manifestações e em votação, o Projeto obteve Aprovação 

Unânime. Parecer nº058/2016 que trata do Projeto de Lei N°1.697/2016, onde 

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

Projeto obteve 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, solicitando que o Legislativo envie 

um Ofício ao Senhor Prefeito a respeito do abandono da praça, questionando o motivo 

que ainda não foi concluída, pois já foi pago à empresa construtora. Também relatou 

que recebeu muitas reclamações logo após o término das eleições sobre a falta de 

medicamentos e agendamento de exames no Posto de Saúde, pedindo que solicitem 

explicações à Secretaria da Saúde a respeito. Após fez uso da Tribuna o Vereador 

Milton dos Santos Amarante, saudou aos presentes, lamentando o falecimento de dois 

amigos Coxilhenses, Sr. Miguel Fauth e Sr. José Brusamarello, residiram há anos no 

Município. Prosseguindo, ocupou a Tribuna o Vereador João Eduardo Oliveira Mania, 

cumprimentou aos presentes, também salientando a falta de medicamentos no Posto de 

Saúde, ponderando que está preocupado, e também solicitou explicações a respeito. Em 

seguida, o Vereador Alberto Manica de Ramos fez uso da Tribuna, saudou aos 

presentes, agradecendo as 94 pessoas que acreditaram em seu trabalho, e jamais irá os 

abandonar, estará à disposição, embora não estará dentro do Legislativo, com certeza 



 

estará nas ruas trabalhando e fiscalizando, pois muito se discutiu dentro da Casa nesses 

últimos quatro anos, onde o Vereador Adão era um dos que mais cobrava, e a partir do 

dia primeiro de janeiro será a sua vez de cobrar e fiscalizar a nova Administração, pois 

devido às promessas o Município será uma maravilha a partir de 2017. O Senhor 

Presidente agradeceu as pessoas que confiaram nele nas últimas eleições, e com certeza 

não jogaram fora o voto, e muitos já se arrependeram de não votarem nele, e ponderou 

que estará junto com a Administração trabalhando para o bem do Município, pois seu 

lema sempre foi trabalho, e fiscalizando e cobrando o que foi prometido na campanha 

eleitoral. Ainda, o Senhor Presidente, mencionou que há grande quantidade de material 

de construção abandonado na praça que está se perdendo, um dinheiro público que está 

sendo desperdiçado, questionando o porquê do abandono, se a empresa desistiu de 

finalizar a obra, lamentando essa situação de abandono. Também, relatou que há 

pessoas que pediram remédio a ele, pois no Posto de Saúde não estão disponibilizando, 

e funcionários disseram que isso é resultado das eleições, lamentando, pois isso não 

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

presente Sessão, convocando aos Senhores Vereadores para a próxima Sessão 

Ordinária, no dia 18 de outubro de 2016, terça-feira, às 08h30min, da qual foi lavrada a 

Ata, esta que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores:  

 

 

 

 

 

 


