
 

 

ATA N°. 1009 DO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e treze às nove horas 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 1008 de doze de agosto de dois mil e treze, que depois de lida e 

submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. O Senhor Presidente mencionou 

sobre o convite entregue aos Senhores Vereadores para o lançamento da II Expo 

Lângaro, que acontecerá no dia 23 de agosto de 2013, às 20 horas.  Em seguida o 

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

Oliveira, Milton dos Santos Amarante e João Eduardo Oliveira Mânica solicitaram 

inscrições. Prosseguindo a Sessão, como não havia matéria para a Pauta do Dia, o 

Senhor Presidente passou para Ordem do Dia, colocando em discussão a Indicação 

041/13, em 02 de agosto de 2013, não houve manifestações em votação obteve 

Aprovação Unânime. Após, 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, em especial aos alunos do terceiro 

ano do Ensino Médio, mencionando sobre o descaso com a rodovia da empresa EGR 

que administra a praça de pedágio de Coxilha, pedindo que se tomassem providências e 



 

 

que falassem com os responsáveis da empresa. Também lamentou e considera 

vergonhosa a péssima situação da Avenida Ilso José Webber, pois é a entrada da cidade. 

O Vereador parabenizou o Clube de Mães Raio de Sol, pelo brilhante evento que 

organizaram, e agradeceu a diretoria da Capela São João Batista por cederem o salão, 

um local digno para a comunidade Coxilhense realizarem eventos. Em seguida, o 

Senhor Presidente solicitou ao Vereador Milton dos Santos Amarante que ocupasse seu 

espaço na Tribuna. O Vereador saudou aos presentes, relatando fatos desagradáveis que 

estão ocorrendo na Secretária da Agricultura e do Meio Ambiente, esta inclusive está 

realizando um péssimo trabalho, onde as licenças ambientais que são entregue aos 

agricultores, estão sendo copiadas de outros Municípios e não estão tendo a capacidade 

de mudar o nome do Município, considerando incompetência dos funcionários, uma 

vergonha para Coxilha, questionando como a agricultura do Município irá se 

desenvolver, ponderando que se trata de um atraso para o Município. O Vereador 

Antônio Antunes da Silva pediu ao Senhor Presidente que convidasse o Secretário do 

Meio Ambiente, da Agricultura e da Administração para que na próxima Sessão 

esclareçam as colocações feitas pelo Vereador Milton. O Vereador Adão mencionou 

que são vergonhosos esses fatos, ponderando que há falta de atenção, falta de  

competência e vergonha na cara dos funcionários, pois são muito bem pagos para 

trabalharem, ainda, salientou que está faltando controle por parte do Executivo. O 

Vereador Milton mencionou que não vai à Tribuna falar mentiras, só fala quando tem 

certeza. Prosseguindo com os inscritos à Tribuna Livre, o Senhor Presidente solicitou ao 



 

 

Vereador João Eduardo Oliveira Mânica que ocupasse seu espaço. O Vereador 

cumprimentou aos presentes, parabenizando o Senhor Prefeito, Júlio, pelas colocações 

feitas na Semilha, onde relatou que está acontecendo no Município, infelizmente a 

arrecadação está caindo, e ele tem que administrar a situação, e o Vereador lamentou as 

condições que o Prefeito encontrou quando assumiu a Prefeitura. Também parabenizou 

o Clube de Mães Raio de Sol pelo evento realizado, e o Secretário de Obras pelo 

estacionamento em frente a Unidade Básica de Saúde, e respondeu várias questões 

levantadas sobre estradas. E para finalizar, ponderou que os Vereadores devem se unir 

para tentar ajudar o povo, não adianta vir à Casa brigar. Como nada mais havia a ser 

tratado, o Senhor Presidente, encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 26 de 

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

lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 


