
 

ATA N°. 1157 DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte e sete 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 pastor Cristiano Fogo que estava presente 

que fizesse uma oração. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Segundo 

Secretário, Vereador Valdir Graminho de Souza, que efetuasse a leitura da 

Ata Nº1156 de vinte e um de setembro 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, não houve 

inscritos. Prosseguindo, como não havia matéria para Pauta do Dia, o 

Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, solicitando ao Primeiro 

Secretário, Vereador Gilberto Maier Fernandes, que efetuasse a leitura dos 

seguintes Pareceres da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas: Parecer nº055/2016 que trata do 



 

Projeto de Lei N°1.693/2016, onde emitiram Parecer Favorável, em 

discussão o Vereador Valdir Graminho de Souza ressaltou sua alegria e 

satisfação em aprovarem esse Projeto importante, que certamente 

contribuirá, engrandecerá e valorizar as questões religiosas na Comunidade 

Coxilhense. O Senhor Presidente salientou que graças a motivação do 

Pastor Cristiano esse Projeto foi elaborado, ponderando que talvez por 

Coxilha ser um Município novo, ou por esquecimento ou falta de 

experiência foi deixado de fora do calendário de eventos o dia da cultura 

evangélica, pois todas as religiões são importantes, onde contribuem para o 

crescimento espiritual dos seres humanos, respeitando uns aos outros. E, 

agradeceu ao Senhor Prefeito pela elaboração do Projeto em seguida ao 

envio da Indicação elaborada pelo Legislativo. Em votação, o Projeto 

obteve Aprovação Unânime. Parecer nº054/2016 que trata do Projeto de 

Lei N°1.694/2016, onde emitiram Parecer Favorável, em discussão, o 

Vereador Gilberto Maier Fernandes ponderou que se espantou com o 

Senhor Presidente na Sessão anterior, pois não colocou em votação o 

Projeto que era m Regime de Urgência, onde se trata de uma benfeitoria à 

Comunidade Coxilhense, uma reivindicação de tempos. O Senhor 



 

Presidente ressaltou que se trata de um Projeto de grande importância, que 

necessitava sim de tempo para análise, e não tem problema nenhum ficar 

por oito dias na Casa, e segundo o Regimento ele poderia ficar quarenta e 

cinco dias. Salientando que o Vereador Gilberto deveria ter pensado antes 

de falar sobre os prazos. Em seguida, o Vereador Alberto Manica de 

Ramos, na qualidade de líder da Bancada do PDT pediu a palavra, porém, o 

Senhor Presidente não concedeu, pois em discussão os Vereadores não se 

manifestarem. Em votação, o Projeto obteve Aprovação Unânime. Como 

não havia inscritos à Tribuna Livre, o Senhor Presidente encerrou a 

presente Sessão, convocando aos Senhores Vereadores para a próxima 

Sessão Ordinária, no dia 04 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:  

 

 


