
 

ATA N°. 1154 DO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos treze dias do mês de setembro 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 Nº1153 de seis de setembro de dois mil e 

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

Após, o Senhor Presidente, abriu inscrições à Tribuna Livre, o Vereador Valdir 

Graminho de Souza solicitou inscrição. Prosseguindo, o Senhor Presidente passou à 

Pauta do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário, Vereador Gilberto Maier Fernandes 

que efetuasse a leitura das seguintes matérias: Projeto de Lei n° 1.692, de 01 de 

setembro de 2016, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no 

orçamento/2016, no valor de R$ 8.000,00; Projeto de Lei Legislativo n°007, de 05 de 

setembro de 2016, dispõe sobre a fixação do Subsídio do Prefeito e do Vice-Prefeito 

para o Quatriênio de 2017/2020; Projeto de Lei Legislativo n°008, de 05 de setembro 

de 2016, dispõe sobre a fixação do Subsídio dos Secretários Municipais para o 

Quatriênio de 2017/2020; Projeto de Lei Legislativo n°009, de 05 de setembro de 

2016, dispõe sobre a fixação do Subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal para a 

Legislatura de 2017/2020.  Todos os Projetos foram Encaminhados para Análise das 

Comissões. Em seguida, o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, solicitando ao 

Primeiro Secretário que efetuasse a leitura dos Pareceres da Comissão Geral de 

Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas: Parecer nº048/2016, 

que trata do Projeto de Lei nº 1.686/2016, onde Emitiram Parecer Favorável, em 

discussão não houve manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. 

Parecer nº045/2016, que trata do Projeto de Lei nº 1.688/2016, onde Emitiram 

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

Aprovação Unânime. Parecer nº053/2016, que trata do Projeto de Lei nº 

1.690/2016, onde Emitiram Parecer Favorável, em discussão não houve 

manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. Parecer nº052/2016, que 

trata do Projeto de Lei nº 1.692/2016, onde Emitiram Parecer Favorável, em 

discussão não houve manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente passou à Tribuna Livre, solicitando ao Vereador 

Valdir Graminho de Souza que ocupasse seu espaço. O Vereador saudou aos presentes, 

salientando sua satisfação em fazer parte da Casa por quase 04 (quatro) anos, lutando 

pelo crescimento e desenvolvimento do Município, onde foram muitas as conquistas, 

citando com exemplo a questão da saúde, que serve de exemplo para a região, parque de 

máquinas completo, e relatou o recebimento do novo rolo que contribuirá para o 

trabalho da Secretaria de Obras. Ainda, ressaltou que o país está enfrentando uma crise, 

porém, Coxilha e os Vereadores estão de parabéns pelo trabalho que estão realizando, 



 

com respeito e comprometimento, motivo de se orgulhar, e espera que os futuros 

Vereadores eleitos também trabalhem da mesma forma, que busquem o crescimento de 

Coxilha. Como não havia nada mais a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente 

Sessão, convocando aos Senhores Vereadores para Sessão Extraordinária, para o dia 14 

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

lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores:  
 

  


