
 

ATA N°. 1170 DO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro 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 Nº1169 e Ata N°011 de vinte de dezembro de dois 

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

Unânime. O Senhor Presidente parabenizou a Vereadora Eni Webber pela passagem de 

seu aniversário no dia 27 de dezembro.  Em seguida, o Senhor Presidente abriu 

inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores Eni Webber, João Eduardo Oliveira Mânica, 

Alberto Manica de Ramos, Fernando de Albuquerque , Valdir Graminho de Souza, e 

Antônio Antunes da Silva solicitaram inscrições. Prosseguindo, o Senhor Presidente, 

passou para Pauta do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário, Vereador Gilberto Maier 

Fernandes, que efetuasse a leitura da seguinte matéria: Projeto de Lei n° 1.704, de 22 

de dezembro de 2016, revoga a Lei n°1.547 de 14 de outubro de 2014, Lei n°1.577 de 

26 de fevereiro de 2015 e Lei n°1.587 de 24 de março de 2015 e altera a redação do 

Art.19 da Lei Municipal n°1.449 de 30 de julho de 2013, que dispõe sobre o quadro dos 

Cargos em Comissões e Funções Gratificadas da Administração Centralizada do 

Executivo Municipal. Em seguida o Senhor Presidente suspendeu a Sessão para 

assinatura dos Pareceres e da Emenda Modificativa n°003/2016, que Altera a redação 

do art. 3° do Projeto de Lei Municipal n° 1704/2016, autoria de todos os Vereadores. 

Reaberta a Sessão, o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, solicitando ao 

Primeiro Secretário que efetuasse a leitura da Emenda Modificativa n°003/2016 e 

Parecer nº065/2016 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento 

e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei N°1.704/2016, onde Emitiram 

Parecer Favorável. Em discussão o Projeto e a Emenda Modificativa não houve 

manifestações e em votação o Projeto e Emenda obteve Aprovação Unânime. Após o 

Senhor Presidente passou à Tribuna Livre, solicitando a Vereadora Eni Webber que 

ocupasse seu espaço. A Vereadora saudou aos presentes, salientando a importância da 

última Sessão do ano e da Legislatura, e efetuou a leitura da mensagem que o 

Legislativo entregou aos Vereadores e agradeceu aos Vereadores, Servidores e eleitores, 

através de uma mensagem que elaborou, onde ressaltou a oportunidade de aprendizado, 

acertos, erros, lutas e conquistas durante os quatro anos esteve na Casa. E, desejou 

sucesso para a nova Administração Municipal para o ano de 2017. Em seguida, fez uso 

da Tribuna o Vereador João Eduardo Oliveira Manica, cumprimentou aos presentes, 

agradecendo pela oportunidade de ser Vereador e trabalhar durante quatro anos na Casa, 

pelas conquistas alcançadas, as trocas de experiências, aos colegas Vereadores, 

Servidores do Legislativo que passaram pela Casa, e pediu desculpas se ofendeu 

alguém. E, ficou feliz por todos os Vereadores concordarem com a elaboração da 



 

Emenda Modificativa n°003/2016, demonstrando a harmonia e respeito entre os 

Vereadores. Ainda, desejou Feliz Ano Novo, sucesso à nova Administração Municipal. 

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

destacou a importância da última Sessão do ano, e da atual Legislatura, onde se encerra 

o mandato dos Vereadores, agradecendo todas as pessoas que acreditaram e confiaram 

nos Vereadores, e com certeza os nove Vereadores sempre trabalharam em prol da 

Comunidade. Ressaltou que através das discussões, ele cresceu, evoluiu e aprendeu 

muito dentro da Casa, e agradeceu aos seus eleitores, a todos os Servidores do 

Legislativo, Servidores do Executivo, as Empresas que prestaram serviços à Casa, aos 

Vereadores. E, mencionou que torce para que a nova Administração Municipal e aos 

novos Vereadores que tenham sucesso, desejando Feliz 2017 para todos. Prosseguindo, 

o Vereador Fernando de Albuquerque usou a Tribuna, cumprimentou aos presentes, 

parabenizou a Vereadora Eni pela passagem de seu aniversário, e agradeceu e 

parabenizando aos Servidores e Vereadores pelo trabalho realizado nessa Legislatura, 

ponderando o crescimento e aprendizado que obtiveram durante os quatro anos. Ainda, 

desejou boa sorte ao Vereador Adão Airton de Oliveira que em 2017 será Vice-Prefeito, 

e a nova Administração Municipal, pois a política passa e as amizades devem 

permanecer, sem rancores ou mágoas, e desejou Feliz Ano Novo, repleto de saúde, paz, 

amor e harmonia. Em seguida, o Vereador Valdir Graminho de Souza ocupou a 

Tribuna, saudou aos presentes, salientou que se sente feliz por ter contribuído durante os 

quatro anos que esteve no Legislativo, pois sempre trabalhou em prol da Comunidade, 

porém, ressaltou que foram os quatro anos mais difíceis de sua vida, foi humilhado, 

“apedrejado”, e criticado no início da Legislatura, inclusive picharam sua casa, e os 

muros das ruas de Coxilha o chamando de vendido, vagabundo. E, mencionou que não 

entende o motivo pelo qual noventa por cento dos eleitores que o elegeram na eleição 

anterior o reprovaram, rejeitaram nessa eleição. Também ponderou que não tem 

condições de desejar boa sorte à nova Administração, devido a mágoa que possui, e irá 

abandonar de ajudar a Comunidade. O Vereador agradeceu aos colegas Vereadores, e 

desejou Feliz 2017, e não acredita que a Casa terá a mesma harmonia dessa Legislatura 

que se encerra. O Vice-Presidente, Vereador Alberto Manica de Ramos assumiu a 

Presidência da Casa para que o Vereador Antônio Antunes da Silva ocupasse a Tribuna. 

O Vereador cumprimentou aos presentes, ressaltando que houve sim reprovação, 

rejeição dos eleitores com os Vereadores que estavam na Casa, dando a impressão que 

estes, não fizeram nada, que não trabalharam em prol da Comunidade, portanto, o 

Vereador Valdir está certo nas suas colocações, mas isso faz parte da Democracia, o 

povo tem direito de escolher seus representantes, contudo, há alguns Vereadores eleitos 

que nem conhecem a Câmara, portanto, é preciso esperar para ver o resultado do 

trabalho. Ainda, agradeceu todo o quadro de Servidores, onde trabalharam com 

empenho e responsabilidade. O Vereador salientou que há 24 (vinte e quatro) anos faz 

parte da vida pública de Coxilha e 16 (dezesseis) anos faz parte do Legislativo, e outros 

anos que assumiu a Casa como Suplente, no qual sempre trabalhou de forma honesta, 

nunca faltou as Sessões, não usou indevidamente o dinheiro público em diárias, assim 



 

como alguns Vereadores fizeram, portanto, encerra seu mandato de consciência 

tranqüila e de cabeça erguida, pois tudo que prometeu cumpriu, independentemente de 

siglas partidárias, trabalhando para todos, e afirmou que jamais colocará seu nome 

novamente para concorrer a qualquer cargo público. E, mencionou que a Câmara de 

Vereadores é uma aula, uma escola, onde com certeza aprenderam muito, e agradeceu e 

parabenizou aos Vereadores, Servidores, Assessores Jurídicos, Empresas que prestaram 

serviços ao Legislativo, e desejou boa sorte, Feliz 2017 para nova Administração 

Municipal e aos novos Vereadores. Reassumindo a Presidência, o Vereador Antônio 

Antunes da Silva concedeu espaço ao Vereador Adão Airton de Oliveira para usar a 

palavra. O Vereador Adão agradeceu a todos que confiaram nele, a todos os Servidores 

e colegas Vereadores pelo trabalho que realizaram juntos, e ao Vereador Fernando de 

Albuquerque que contribui com a Democracia, salientando que ele não saiu derrotado, 

pois o povo queria mudança, assim como aconteceu no Legislativo. O Vereador relatou 

que não esperava ser candidato a Vice-Prefeito, pois tinha sugerido o nome da Denise 

Webber para Vice, juntamente com o candidato a Prefeito Ildo Orth. Ressaltou que não 

tem mágoa do seu irmão Jedir Arcanjo de Oliveira que concorreu a Vereador por outra 

Coligação, e apoiou seu irmão Marcelo de Oliveira que concorreu a Vereador pelo 

partido do PP, e se elegeu, demonstrando que sua família tem uma ligação muito forte 

com o Partido do PP. E, se orgulha muito pela oportunidade de fazer parte do 

Legislativo por 3 (três) mandatos, abriu mão de outros trabalhos com salários maiores, 

para ficar na Casa, e ressaltou que aprendeu muito, principalmente a lidar com o ser 

humano. Também mencionou que não guarda mágoas do Senhor Prefeito Júlio, que 

sempre o atendeu bem, apenas ficou triste por não ter aceitado o consenso com os 

demais partidos políticos. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente 

encerrou a presente Sessão, da qual foi lavrada a Ata, que após lida e aprovada será 

assinada pelos seguintes Vereadores:  

 

 

 

 

 


