
 

 

ATA N°. 1005 DO DIA 22 DE JULHO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e treze às dezoito horas e trinta 

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

de Ramos, Antônio Antunes da Silva, Eni Webber, Fernando Albuquerque, Gilberto 

Maier Fernandes, João Eduardo Oliveira Mânica, Milton dos Santos Amarante e Valdir 

Graminho de Souza, em Sessão Plenária e Ordinária. Abertos os trabalhos da Sessão, o 

Senhor Presidente solicitou ao segundo Secretário, Vereador Fernando Albuquerque, 

que efetuasse a leitura da Ata Nº 1004 de quinze de julho de dois mil e treze, que depois 

de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime.  Em seguida o Senhor 

Presidente abriu as inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores Adão Airton de Oliveira e 

Alberto Manica de Ramos solicitaram inscrições. Prosseguindo a Sessão, o Senhor 

Presidente, passou para a Pauta do Dia, solicitando ao primeiro Secretário, Vereador 

Gilberto Maier Fernandes, que efetuasse a leitura das seguintes matérias: Projeto de 

Lei n° 1.456, de 17 de julho de 2013, que autoriza o Executivo a promover venda de 

imóvel situado na Área Industrial e Comercial Ângelo Basegio em favor da Empresa 

FBF PNEUS LTDA – EPP, e dá outras providências, Encaminhado para Análise das 

Comissões; Projeto de Lei n° 1.457, de 17 de julho de 2013, que dispõe sobre a 

contratação por tempo determinado de 02 (duas) Servente/Faxineira para atender 

necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do Art. 37, IX, da 

Constituição Federal e dá outras providências, Encaminhado para Análise das 

Comissões e Ofício Gabinete n°161/13, que trata da Retificação da mensagem do 



 

 

Projeto de Lei n°1.451/13. Após, o Senhor Presidente passou para o período da Ordem 

do Dia, colocando em discussão o Projeto de lei n° 1.451, de 05 de julho de 2013, não 

houve manifestações, e em votação, foi Aprovado por Unanimidade. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao primeiro Secretário que efetuasse a leitura do Parecer 

nº046/13 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada 

de Contas que tratam do Projeto de Lei nº1.453/2013, onde as Comissões se 

posicionaram Favoravelmente ao Projeto, não havendo óbice quanto a sua aprovação e 

estando em condições de ser levado à análise pelo Plenário da Casa. Em discussão, o 

Projeto, não houve manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. Após, foi 

efetuada a leitura do Parecer nº048/13 da Comissão Geral de Pareceres e da 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas que tratam do Projeto de Lei nº 

1.455/2013, onde as Comissões se posicionaram Favoravelmente ao Projeto, não 

havendo óbice quanto a sua aprovação e estando em condições de ser levado à análise 

pelo Plenário da Casa. Em discussão, o Projeto, não houve manifestações e em votação 

obteve Aprovação Unânime. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em discussão a 

Indicação nº 039/13, o Vereador Adão Airton de Oliveira pediu melhores 

esclarecimentos sobre a Indicação, quanto ao pagamento do serviço, se a Prefeitura o 

pagará ou a população. O Vereador Antônio Antunes da Silva esclareceu que a 

Indicação sugere ao Executivo que entre em contato com as empresas para verificar o 

valor que cobrariam pelo serviço, e posteriormente conversarem e verificarem qual a 

melhor alternativa e ser adotada, pois não há condições de deixar a situação dos poços 



 

 

como está. Relatou que conversou com o Senhor Prefeito sobre a questão, onde ele 

mencionou que está muito preocupado também com a situação. O Vereador também 

levantou a questão da saúde, pois com os poços transbordando poderá trazer doenças a 

comunidade e ponderou que quem primeiramente tem que procurar a solução é o 

Executivo para depois analisarem qual será a forma de pagamento juntamente com a 

comunidade. O Vereador Adão Airton de Oliveira ponderou que esses poços são de 

responsabilidade do Município, pois em vinte anos não fizeram um projeto de 

saneamento básico, e se posicionou contra a Indicação, pois o Secretaria do Meio 

Ambiente deveria ter maior preocupação com o problema, lamentando a situação e 

novamente mencionou que é contra a cobrança do serviço à comunidade, somente 

poderiam cobrar se fizessem esgoto fluvial e cloacal, e colocou que é preciso cobrar da 

Secretaria do Meio Ambiente soluções. O Vereador Alberto Manica de Ramos 

mencionou que se trata de uma Indicação oportuna, e não adianta ficar lamentando o 

que não foi feito nos vinte anos que se passaram, mas é preciso se preocupar com a 

comunidade hoje, encontrar uma solução para o problema, e á através dessa Indicação 

que será possível levantar os custos do serviço, e pediu à população que cuide para não 

deixar torneiras abertas. O Vereador também mencionou que o Senhor Prefeito 

disponibiliza as máquinas para quem precisar fazer poços, e inclusive buscam mediante 

o pagamento de taxas as pedras para colocarem nos poços. O Vereador João Eduardo 

Oliveira Mânica relatou que foi procurado pela comunidade, pois saíram boatos que 

haveria cobrança pelo serviço, e como não sabia ao certo pediu calma a comunidade 



 

 

para que pudesse ter maiores esclarecimentos, e também concorda que esse problema 

tem que ser discutido e solucionado. A Vereadora Eni Webber concorda que é preciso 

solucionar o problema, e faz tempos que os poços estão transbordando, e não entende o 

porquê de tanta demora em elaborarem o plano de saneamento básico, e também 

mencionou que os dejetos não devem ser largados em qualquer lugar, como presenciou 

largarem os dejetos em poços artesianos abandonados, ponderando que isso causa 

contaminação da água. A Vereadora disse está preocupada com quem pagará essa conta, 

se é o Município ou a população, ressaltando que é o Município que deve pagar, pois há 

pessoas que não têm condições de pagar, portanto, é contra a população pagar. Em 

votação a Indicação, foi Aprovada por 7 (sete) votos Favoráveis e 1 (um) Contrário. 

Após passou para discussão a Indicação nº 040/13, não houve manifestações, e em 

votação, obteve Aprovação Unânime. Prosseguindo a Sessão, o Senhor Presidente 

passou para o período da Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Adão Airton de 

Oliveira que ocupasse seu espaço na Tribuna. O Vereador cumprimentou aos presentes, 

ponderando que se sentiu envergonhado com a matéria do Fantástico, onde um 

Deputado ensinava a comprar votos, lamentando a atitude do Deputado, diante das 

declarações feitas, refletiu e pensa em encerrar a carreira de Vereador, pois a vergonha 

foi muito grande. O Vereador mencionou que ficou satisfeito com a reforma do muro do 

Colégio Pantaleão Thomaz, mas está preocupado com os bancos que estão quebrados, 

podendo ferir as pessoas. Também agradeceu a Polícia Rodoviária que prestou 

assistência a ele na troca de um pneu, isso demonstra que a rodovia está bem amparada 



 

 

e pela Polícia Rodoviária.  Após o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Alberto 

Manica de Ramos que ocupasse seu espaço na Tribuna. O Vereador cumprimentou aos 

presentes, relatando que o Rodrigo Moretto, peão que representa Coxilha, foi campeão 

do Laço Seleção, Laço Patrão e Laço Braço de Ouro em Jataí – Goiás, ponderando que 

o Município está muito bem representado, e agradeceu aos Vereadores pela aprovação 

de auxílio ao Rodrigo.  O Senhor Presidente mencionou que a respeito da reportagem do 

Fantástico, pensa ao contrário do Vereador Adão, pois as pessoas de bem são minorias 

no País e se os que fazem o bem pensarem em abandonar o povo, os sem vergonhas 

acabarão tomando conta, por isso jamais pensa em desistir da política por causa de 

declarações de pessoas infelizes e sem instrução, concorda que é vergonhoso, mas os 

Vereadores devem dar o exemplo e mostrar que são diferentes. E sobre o atendimento 

da Polícia sempre os apoiou, tanto a Federal, Estadual e Municipal, e agradeceu ao 

relevante trabalho prestado, e espera que continue assim, e quando todos trabalham 

juntos é possível construir uma política melhor e ao apoiarem as coisas boas de Coxilha 

será possível construir um futuro melhor. Em seguida, como nada mais havia a ser 

tratado, o Senhor Presidente encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 29 de 

julho de 2013, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida 

e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 

 

 



 

 

 


