
 

 

ATA N°. 990 DO DIA 08 DE ABRIL DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos oito dias do mês de abril 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, Miltom 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 989 de primeiro de abril de 

dois mil e treze, que depois de lida e submetida à apreciação obteve 

Aprovação Unânime. O Senhor Presidente comunicou aos Senhores 

Vereadores que havia recebido a resposta do Pedido de Informação nº 009, 

e das Indicações nº024 e n°025, estando à disposição para os Vereadores. 

Prosseguindo a Sessão, o Senhor Presidente abriu espaço para inscrições à 

Tribuna Livre, os Vereadores João Eduardo Oliveira Mânica, Adão Airton 

de Oliveira e Valdir Graminho de Souza solicitaram inscrição. Como não 

havia matéria para Pauta, o Senhor Presidente passou para o período da 

Ordem do Dia, colocando em discussão o Pedido de Informação 

nº010/2013, não houve manifestações, e em votação obteve Aprovação 

Unânime. Em seguida o Senhor Presidente passou para o período da 

Tribuna Livre, solicitando ao Vereador João Eduardo Oliveira Mânica 

que ocupasse a Tribuna. O Vereador cumprimentou aos presentes, 

parabenizando a EGR pela reunião realizada no dia 02 de abril na Câmara, 

onde foi apresentada a EGR e tratou dos critérios para repasse do Imposto 



 

 

Sobre Serviços (ISS) nas rodovias com Pedágio administradas pela nova 

empresa, agradecendo ao Vereador Adão Airton de Oliveira pelas 

colocações feitas ao Presidente da EGR a respeito dos empregos, que 

dessem oportunidade ao pessoal de Coxilha. O Vereador gostaria que a 

Câmara convidasse os Secretários Municipais para vir à Casa, pois até o 

momento apenas a Secretária de Saúde compareceu, ponderando que é 

importante que eles apresentam seus projetos, e ainda parabenizou a 

Secretária da Saúde, Andréia, pelo trabalho que vem desenvolvendo. 

Também o Vereador relatou que foi procurado por um agricultor que há 

mais de três meses está pedindo pedra e até o momento não foi 

providenciada. Após o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Adão 

Airton de Oliveira que ocupasse a Tribuna. O Vereador cumprimentou aos 

presentes, solicitando que seja enviado ao Executivo um Pedido de 

Informação a respeito do assessor do Gabinete, Jorge Pedroso, se ele está 

ainda em estágio probatório e se está em desvio de função. O Vereador 

relatou que foi procurado pelos proprietários de restaurantes de Coxilha, 

onde colocaram que consomem grande volume de água e a metragem 

cedida a eles é pouca, pedindo que fosse revista a situação. Também o 

Vereador mencionou que ficou perplexo com a resposta do Senhor Prefeito 

sobre a questão das ruas estreitas, em que o Prefeito disse que ninguém 

respeita a sinalização, ponderando que essa resposta o deixou 

envergonhado, pois antes de colocarem as placas deveriam verificar as 

normas de trânsito. O Vereador pediu que providenciassem a cópia da ata 

que solicitou através de ofício e até o momento não a recebeu. Em visita a 



 

 

Comunidade de Entre Rios, o Vereador foi verificar o trabalho que a 

Prefeitura fez na estrada, considerou bom, porém, seria necessário 

colocarem em cinco locais a colocação de bueiros. E também relatou que 

na ponte do Rio Facão, divisa de Coxilha com o Município de Sertão, está 

faltando pranchas, tornando-se perigosa, sugerindo que se entrasse em 

contato com Sertão para verificarem a situação.  Logo após o Senhor 

Presidente solicitou ao Vice-Presidente que ocupasse a Presidência para 

que pudesse usar a Tribuna. Assumindo a Presidência solicitou ao Vereador 

Valdir Graminho de Souza que ocupasse a Tribuna. O Vereador saudou aos 

presentes, ponderando que vê com otimismo a preocupação dos Senhores 

Vereadores com o Município. Também parabenizou a Secretária da Saúde 

pelo trabalho que vem desenvolvendo, pois ela tem capacidade e 

competência. Sobre o Pedido de Informação que o Vereador Adão solicitou 

sobre o assessor de gabinete, o Vereador disse que irá verificar e fazer valer 

o que está em Lei. O Vereador Gilberto Maier Fernandes pediu o uso da 

palavra, explicando que o servidor que está em estágio probatório quando 

assume outra função sua avaliação é paralisada, somente quando retorna a 

função original continuará a ser avaliado. Retomando a palavra, o Vereador 

Valdir mencionou que está otimista com o andamento construção da 

creche, considerando um avanço para o Município. Para finalizar pediu aos 

Vereadores que fiscalizem, participam e acompanhem a administração, 

parabenizando a todos os Vereadores pelo trabalho com seriedade e 

dedicação, assim acredita que alcançarão seus objetivos. Mencionou ainda 

que irá convidar os Secretários Municipais para que venham à Casa. Em 



 

 

seguida o Vice-Presidente 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 15 de abril de 2013, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi 

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

Vereadores: 

 


