
 

 

ATA N°. 1031 DO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze 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 Primeiro Secretário, Vereador Valdir Graminho de 

Souza, que efetuasse a leitura da Ata Nº 1030 de dezessete de fevereiro de dois mil e 

quatorze, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. O 

Senhor Presidente, agradeceu a presença do 1º Sargento Toazza e colocou o Legislativo 

a sua disposição. Prosseguindo a Sessão, o Senhor Presidente, abriu as inscrições à 

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

e Valdir Graminho de Souza solicitaram inscrições.  Logo após, o Senhor Presidente, 

passou para a Pauta do Dia, solicitando ao Vereador Gilberto Maier Fernandes, que 

efetuasse a leitura da seguinte matéria: Projeto de Lei nº 1.501, de 20 de fevereiro de 

2014, dispõe sobre a contratação por tempo determinado de 02 (dois) monitores de 

atividades 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. O Senhor Presidente salientou que o Projeto de Lei nº 

1.501 é em Regime de Urgência, diante disso, seria votado na presente Sessão. Em 

seguida, o Senhor Presidente, passou para Ordem do Dia, solicitando ao Vereador 

Gilberto Maier Fernandes, que efetuasse a leitura do Parecer nº 008/2014 da Comissão 

Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam 

do Projeto de Lei 1.501/2014, 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, o Vereador Valdir 

Graminho de Souza, salientou que percebeu uma intensa movimentação em frente ao 

Colégio, motos estacionadas, jovens que não são alunos, ponderando que esse espaço 

deve ser para alunos e professores, portanto, além da contratação de monitores e 

fundamental a presença da Brigada Militar no local, principalmente no turno da tarde, 

onde é mais intensa a movimentação. A Vereadora Eni Webber concordou com as 

colocações do Vereador Valdir, e salientou que o turno da tarde é para os alunos da 

cidade, por isso há maior movimentação, e sugeriu que fosse conversado com o 

Comandante da Brigada para tomar providências a respeito. Em votação, o Projeto 

obteve Aprovação Unânime. Após o Senhor Presidente colocou em discussão a 

Indicação nº001/14, não houve manifestações e em votação, obteve Aprovação 

Unânime. Em seguida passou à discussão a Indicação n°002/14, o Vereador Valdir 

Graminho de Souza mencionou que se trata de uma reivindicação antiga dos moradores 

da rua, uma das ruas mais antigas de Coxilha, e é a única que não possui redutor de 

velocidade, salientando que é fundamental a construção de quebra molas para evitar 

acidentes e tragédias. Em votação, a Indicação foi Aprovada por Unanimidade. 

Prosseguindo com a Ordem do Dia, o Senhor Presidente colocou em discussão o 

Pedido de Informação nº001/14, não houve manifestações e em votação, obteve 

Aprovação Unânime. Logo após, o Senhor Presidente passou para o período da 

Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Adão Airton de Oliveira que ocupasse seu 

espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, relatando sobre a satisfação dos 

Coxilhenses pela realização do Campeonato de Futebol, pois há anos não era realizados 

campeonatos no Município e havia uma cobrança grande por parte da comunidade. 

Agradeceu a pintura das faixas de seguranças, dando condições à Brigada Militar para 

orientar as crianças a passarem pela faixa. O Vereador convidou a comunidade para 



 

 

participar do churrasco dançante no dia 01 de março de 2014 no salão Paroquial de 

Coxilha. Ainda, o Vereador indagou por que não foram repassados os valores 

destinados do Legislativo Municipal aprovado no final do ano de 2013, para a Capela 

São João Batista e para a conclusão das Casas. Também mencionou a questão da estrada 

de Colônia Miranda, onde foi colocado cascalho, porém, não o espalharam, ponderando 

que a estrada é estreita e teme acidentes com quem trafega no local, pedindo ao Senhor 

Presidente que seu relato seja levado ao Executivo para que tomem providências a 

respeito. Prosseguindo com o período da Tribuna Livre, o Senhor Presidente solicitou 

ao Vereador João Eduardo Oliveira Mânica que ocupasse a Tribuna. O Vereador saudou 

aos presentes, mencionando que havia trazido o email impresso mencionado na Sessão 

anterior a respeito das Emendas. O Vereador parabenizou o Vereador Alberto Manica 

de Ramos pela Emenda da construção do poço, lamentando que não foi aprovada. 

Ainda, pediu aos Vereadores para que não perdessem o foco, pois estão na Casa para 

discutir Projetos e assuntos de interesses do Município, e é a união que faz a força, 

independentemente das siglas partidárias. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

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

cumprimentou aos presentes, parabenizando ao Vereador João por ter provado o que 

comentou a respeito do email da Sessão anterior. Mencionou que várias Emendas são 

enviadas, e como há muitas “richas” políticas, gera descontentamentos e prejudicam a 

Comunidade. Também o Vereador relatou que ligaram para ele pedindo que fosse a sua 

residência conferir o trabalho realizado pela Secretaria de Obras, na Comunidade de 

Rincão das Quinas, e no caminho foi abordado por um agricultor da Comunidade e o 

questionou sobre a questão da estrada de Rincão das Quinas, indagando-o se a 

Administração teria alguma coisa contra a Comunidade. O Vereador pode observar que 

as estradas estão ruins sim, porém, não é tanto como estão falando. O Vereador 



 

 

mencionou que entrou em contato com a Secretaria de Obras e o Secretário assegurou 

que serão tomadas providências a respeito. Após, como nada mais havia a ser tratado, o 

Senhor Presidente, encerrou a Sessão, marcando a próxima, devido ao feriado de 

carnaval para o dia 05 de março de 2014, quarta-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada 

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

 


