
 

 

ATA N°. 1017 DO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e treze às dezoito horas e trinta minutos 

reuniram-se os Senhores Vereadores: Alberto Manica de Ramos, Antônio Antunes da 

Silva, Dari Cláudio Tamanho, 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 1016 de oito de outubro de dois mil e treze, que depois 

de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime.  O Senhor Presidente 

parabenizou aos professores pela passagem do seu dia, e em especial o Vereador e 

professor Dari Cláudio Tamanho, e ao Vereador Fernando de Albuquerque que esteve 

de aniversário no dia 14 de outubro. Também agradeceu a todos os Vereadores pela 

colaboração na festa em honra Nossa Senhora Aparecida do bairro Cohab. O Senhor 

Presidente mencionou o convite recebido para participarem da 2ª Expo Lângaro que se 

realizará de 18 à 20 de outubro de 2013, ponderando importante a participação dos 

Vereadores para que no futuro Coxilha também realize um evento dessa natureza. Após, 

o Senhor Presidente abriu as inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores Dari Cláudio 

Tamanho, Alberto Manica de Ramos, Eni Webber e Valdir Graminho de Souza 

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: Ofício Gabinete nº 197/2013 – Retifica a 



 

 

Mensagem do Projeto de Lei n° 1.474, de 08 de outubro de 2013; Projeto de Lei n° 

1.474, de 08 de outubro de 2013, que revoga o § 4º, do Art. 1º, o Art. 4º e os Incisos I, 

II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, do Art. 6º, e altera a redação do Art. 6º, da Lei 

Municipal nº 1.440, de 03 de julho de 2013, que dispõe sobre a concessão de vale 

alimentação aos servidores municipais, Encaminhado para Análise das Comissões; 

Projeto de Lei n° 1.475, de 10 de outubro de 2013, que altera a redação do Art. 12, do 

Art. 15, do Inciso I, do Art. 23 e acrescenta o parágrafo único ao Art. 25, da Lei 

Municipal nº 1.449/2013 que altera e consolida o Plano de Carreira dos Servidores 

Municipais de Coxilha, Encaminhado para Análise das Comissões, e Pedido de 

Informações nº018/2013, de autoria do Vereador Dari Cláudio Tamanho, que requer 

informações referentes ao Transporte Escolar Municipal. Logo após, o Senhor 

Presidente passou para Ordem do Dia, colocando em discussão a Indicação 043/13, 

não houve manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. Em seguida 

passou para discussão a Indicação 044/13, não houve manifestações e em votação foi 

Aprovada por Unanimidade. Após, o Senhor Presidente passou para o período da 

Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Dari Cláudio Tamanho que ocupasse seu 

espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, agradecendo as felicitações pelo dia 

do professor, e prestou uma homenagem aos professores através de uma mensagem, e 

criticou o Governo do Estado pela situação do piso dos professores da rede Estadual, 

ressaltando que os professores estão ganhando muito pouco, com isso alguns 

professores estão abandonando a profissão. Sobre o Pedido de Informação de sua 



 

 

autoria, explicou que não tem nada contra as empresas que fazem o transporte, fez esse 

pedido devido uma ligação que recebeu da 7ª Coordenadoria informando que o 

transporte escolar será feito apenas uma tarde por semana, e como diretor da Escola 

ficou preocupado, e para que consiga reivindicar e ampliar os turnos necessita da 

planilha solicitada no Pedido de Informação. Salientou ainda, que cortar gastos em 

transporte, educação e saúde não deveria ser prioridades. Após, o Senhor Presidente 

solicitou ao Vereador Alberto Manica de Ramos que ocupasse a Tribuna. O Vereador 

saudou aos presentes, parabenizando aos professores pela passagem do seu dia, e relatou 

sobre a brilhante festa em honra Nossa Senhora Aparecida do bairro Cohab, onde 

muitas pessoas colaboraram, ajudaram e participaram, porém, infelizmente ainda há 

pessoas em nosso Município que têm preconceitos por se tratar de pessoas mais 

humildes ou de bairros, e pensam que não possuem condições de realizar eventos 

organizados, e com isso não participam, e ainda criticam, e fazem festa particular no 

dia. Ressaltou também que embora algumas pessoas falem que não dá para fazer festas 

em Coxilha, o Vereador acredita que dá sim, pois fizeram a festa transcorreu tudo bem, 

não houve brigas. O Vereador pediu ao Vereador Dari que solicitasse uma planilha do 

Governador do Estado com os valores repassados para educação de Coxilha, para que os 

Vereadores conheçam e possam discutir a questão na Casa. Prosseguindo com a ordem 

dos inscritos à Tribuna, o Senhor Presidente solicitou a Vereadora Eni Webber que 

ocupasse seu espaço. A Vereadora cumprimentou aos presentes, parabenizando aos 

professores pela passagem do seu dia, e salientando a importância da profissão, pois 



 

 

formam todas as demais profissões, porém, há anos os Governos não estão dando a 

devida importância à profissão, lamentando o descaso com os professores em todo o 

País. Também gostaria de saber qual é o valor do repasse do Estado para Educação em 

Coxilha e espera que o Município não regrida na questão do Ensino integral. A 

Vereadora também parabenizou a festa em honra Nossa Senhora Aparecida. O Vereador 

Milton dos Santos Amarante pediu a palavra, parabenizando aos professores, e 

mencionou que todas as pessoas são professores e eternos alunos. Em seguida, o Senhor 

Presidente solicitou ao primeiro Secretário, Vereador Gilberto Maier Fernandes que 

ocupasse a Presidência para que pudesse ocupar a Tribuna. Assumindo a Presidência, o 

Vereador Gilberto Maier Fernandes, solicitou ao Vereador Valdir Graminho de Souza 

que ocupasse seu espaço. O Vereador saudou aos presentes, mencionando que os 

professores são os maiores responsáveis pela educação, e parabenizou a coragem dos 

professores e ponderou que quando é preciso criticar não importa o Partido Político. O 

Vereador salientou que na Casa tudo envolve Leis, e os Vereadores têm que cumpri-la, 

como foi o caso do Projeto do Vale Alimentação, onde há professores que viram a cara 

para o Vereador. Logo após, o Vereador Gilberto Maier Fernandes devolveu a 

Presidência ao Vereador Valdir Graminho de Souza. Assumindo a Presidência, e como 

nada mais havia a ser tratado, o Senhor Presidente, encerrou a Sessão, marcando a 

próxima para o dia 22 de outubro de 2013, terça-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada 

a Ata, esta que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


