
 

ATA N°. 1168 DO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis às oito e trinta minutos 

reuniram-se os Senhores Vereadores: 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 

Nº1167 de seis de dezembro de dois mil e dezesseis, que depois de lida e submetida à 

apreciação, obteve Aprovação Unânime. O Senhor Presidente parabenizou o Vereador 

Valdir Graminho de Souza pela passagem de seu aniversário no dia dez de dezembro. E, 

agradeceu a presença dos Vereadores eleitos para a próxima gestão Tiago Amarante e 

Gelson Negri.  Em seguida, o Senhor Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, os 

Vereadores João Eduardo Oliveira Mânica e Eni Webber solicitaram inscrições. 

Prosseguindo, o Primeiro Secretário, Vereador Gilberto Maier Fernandes efetuou a 

leitura da Pauta do Dia, onde constava a seguinte matéria: Emenda Modificativa 

n°001/2016 inclusão de alocação de recurso no Anexo 6 do Projeto de Lei 1.700, de 27 

de outubro de 2016. Autoria dos Vereadores João Eduardo Oliveira Mânica e Eni 

Webber. Após, o Senhor Presidente passou para Ordem do Dia, colocando em 

discussão a Emenda Modificativa n°001/2016, a Vereadora Eni Webber ressaltou que 

o Município deve contribuir com percentuais a todos os fundos Municipais: saúde, 

educação, assistência, pois até o momento o dinheiro que está disponível no fundo vem 

de empresas de fora, o Município de Coxilha nunca depositou. Salientando a 

importância do deposito por parte do Município no fundo para ajudar as entidades que 

estão ajudando a Comunidade e muitas vezes fazendo o trabalho que o Município 

deveria fazer. Em votação a Emenda n°001 obteve Aprovação Unânime. 

Prosseguindo, Primeiro Secretário, efetuou a leitura do Parecer nº061/2016 da 

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

que tratam do Projeto de Lei N°1.700/2016, onde emitiram Parecer Favorável. Em 

discussão, o Vereador Milton dos Santos Amarante pediu uma Emenda Modificativa 

onde altere o art. 5° do Projeto, ficando o Executivo autorizado a abrir créditos 

suplementares por Decreto até o limite de 5% (cinco por cento) e não 30% (trinta por 

cento), pois os Vereadores devem estar informados sobre os gastos do Senhor Prefeito. 

O Vereador Alberto Manica de Ramos mencionou que também é favorável a redução 

para 5% (cinco por cento), ressaltando que há tempos a Casa discute essa questão, 

assim, os Vereadores estarão informados sobre os gastos e investimentos que o 

Executivo realizará. O Vereador Fernando de Albuquerque também salientou que é 

favorável a redução, pois os Vereadores são eleitos para fiscalizar a aplicação dos 

recursos. O Vereador João Eduardo Oliveira Manica concordou com a redução, e 

falando em nome de sua coligação, ressaltou que querem a participação ativa dos 

Vereadores, lamentando que nessa Legislatura foi falado em redução, porém, não o 

fizeram. A Vereadora Eni Weber salientou que quanto mais for a participação melhor 

será os resultados para Comunidade, relatando que no início dessa atual Legislatura 



 

lutou para a redução, mas não conseguiu. O Vereador Valdir Graminho de Souza na sua 

gestão como Presidente da Casa, foi discutido essa questão, porém, não foi reduzido, e 

se arrependeu. O Vereador Gilberto Maier Fernandes relatou que ocorreram situações 

onde os Vereadores não foram informados, e não tinham respostas quando eram 

questionados pela população, por isso, a importância dessa redução, portanto, é 

favorável a Emenda de redução. O Senhor Presidente suspendeu a Sessão por cinco 

minutos para elaboração da Emenda Modificativa. Reaberta a Sessão, o Senhor 

Presidente solicitou ao Primeiro Secretário a leitura de Emenda Modificativa: Emenda 

Modificativa n°002/2016 que altera a redação do art. 5° do Projeto de Lei Municipal 

n°1700/2016, ficando o Executivo autorizado a abrir créditos suplementares por Decreto 

até o limite de 10% ( dez por cento). Autoria dos Vereadores: 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 seguida, o Senhor Presidente colocou em votação a Emenda 

Modificativa nº002/2016, obtendo Aprovação Unânime e logo após colocou em 

votação o Projeto de Lei n°1700/2016, onde foi Aprovado por Unanimidade.  

Prosseguindo, o Primeiro Secretário efetuou a leitura do Parecer nº063/2016 da 

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

que tratam do Projeto de Lei N°1.702/2016 onde emitiram Parecer Favoráveis. Em 

discussão não houve manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. Após, o 

Senhor Presidente passou para Tribuna Livre, solicitando ao Vereador João Eduardo 

Oliveira Manica que ocupasse seu espaço. O Vereador saudou aos presentes, relatando 

que foi questionado sobre a falta de medicamentos na Unidade Básica de Saúde. E, 

procurou nos sites do Banco do Brasil e FAMURS e verificou valores da arrecadação e 

onde estão aplicados. Sugerindo que o Legislativo enviasse Pedido de Informação ao 

Senhor Prefeito para que explicasse, porém, teme que não obtenham respostas, pois os 

demais pedidos enviados não foram respondidos, ponderando que é uma falta de 

respeito com os Vereadores. E, afirmou que a nova Administração irá responder aos 

Pedidos do Legislativo e os manter informados sobre as questões do Município. Em 

seguida fez uso da Tribuna a Vereadora Eni Webber fez uso da Tribuna, cumprimentou 

aos presentes, agradecendo e parabenizando o trabalho realizado pela Secretaria de 

Obras no Bairro Cohab.  E, sobre arrecadação, a Vereadora mencionou que o Município 

está gastando o limite máximo com a folha de pagamento. Ainda salientou que é preciso 

fomentar o comércio local, e que os comerciantes precisam conquistar clientes, 

começando com a questão dos preços dos produtos. Também ponderou que a 

Administração Municipal precisa trabalhar com mais inteligência, e desejou sucesso aos 

novos eleitos. O Vereador Gilberto Maier Fernandes ressaltou que devido ao fim do 

exercício de 2016 não poderá ser realizada licitação para aquisição de medicamentos, 

portanto, a situação não é boa, podendo piorar até o final de dezembro. O Senhor 

Presidente mencionou que a próxima Administração assumirá o Município com 

problemas financeiros, provavelmente serão criticados por não conseguirem fazer nada. 

E, ponderou que quando a arrecadação diminui é preciso ter controle nos gastos. Como 



 

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

convocando aos Senhores Vereadores para a próxima, que se realizará no dia 20 de 

dezembro de 2016, terça-feira, às 08h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após 

lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores:  

 

 

 


