
 

 

ATA N°. 1039 DO DIA 22 DE ABRIL DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e quatorze às dezoito horas e trinta 

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

Antunes da Silva, Evanir Salinet Nunes, 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 Nº1038 de quatorze de abril de dois mil e 

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

Logo após, nas Comunicações e Convites, o Senhor Presidente, mencionou o convite 

enviado aos Senhores Vereadores através do Ofício nº 027/2014 para participarem da 

tarde de campo sobre pastagem de tifton, no dia 23 de abril de 2014 às 14h00min na 

propriedade da família Satler – Entre Rios – Coxilha e parabenizou a Diretora do 

Legislativo, Manoela, pela passagem de seu aniversário no dia 17 de abril. Prosseguindo 

a Sessão, Senhor Presidente, abriu as inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores 

Alberto Manica de Ramos e Milton dos Santos Amarante solicitaram inscrições. Como 

não havia matéria para a Pauta do Dia, o Senhor Presidente passou de imediato à 

Ordem do Dia, solicitando ao Vereador Gilberto Maier Fernandes, que efetuasse a 

leitura do Parecer nº028/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei n°1.516/2014, onde as 

Comissões emitiram Parecer Favorável ao Projeto, não havendo óbice quanto a sua 



 

 

aprovação e estando em condições de ser levado à análise pelo Plenário da Casa. Em 

discussão, não houve manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. Em 

seguida o Senhor Presidente passou à Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Alberto 

Manica de Ramos que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, e 

mencionou que ficou contente com a Aprovação do Projeto de Lei nº 1.516/14, 

parabenizando as pessoas que representam muito bem o Município de Coxilha. Relatou 

que em conversa com o Senhor Prefeito obteve a informação que o Município receberá 

uma patrola. Também revindicou ao Senhor Prefeito a instalação de cestas mais altas e 

com tampas para depositar o lixo, evitando assim que os cachorros o espalhem. Após, o 

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

Tribuna. O Vereador saudou aos presentes, e sugeriu aos Vereadores que elaborassem 

um Projeto de Lei, para padronização das estradas, onde as principais ficassem com 10 

(dez metros) de largura, e as demais 7 (sete metros),  e o alargamento e substituição das 

pontes de madeiras por concreto, pois as máquinas estão maiores e os agricultores estão 

com dificuldades de trafegar com as máquinas. O Vereador Antônio Antunes da Silva 

salientou que a maioria das estradas que eram estaduais e passaram a ser municipais 

acabaram estreitando, e também é favorável em fazer uma reunião com o Senhor 

Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e os Vereadores para que pudessem encontrar 

soluções para a questão. Retomando a palavra, o Vereador Milton indagou sobre a 

empresa de reciclagem de pneus que viria se instalar em Coxilha e até o momento não o 

fez, e também mencionou o Projeto que os Vereadores Aprovaram sobre Concessão de 



 

 

Uso de Imóvel situado na Área Industrial e Comercial à duas empresas de Coxilha,  a 

Elicker & Schneider – ME e a R.P.Z. Indústria de Papel Ltda – EPP, e o que tudo indica 

é que elas não quiseram, pois até o momento se instalaram. O Vereador Alberto relatou 

que obteve informações que uma das empresas quer comprar, porém, não quer 

construir, e a empresa de reciclagem de pneus está enfrentando problemas com questões 

ambientais. Ainda, parabenizou ao Vereador Milton pela sugestão da padronização das 

estradas, e mencionou que pediu ao Secretário de Obras para que fizesse um 

levantamento das estradas municipais, para evitar problemas com os agricultores 

quando precisarem fazer o alargamento das estradas. O Vereador Milton mencionou que 

em conversa com o Prefeito de Vila Lângaro o informou que mais uma empresa está se 

instalando no Município, ponderando que se trata de um Município quatro anos mais 

novo de Coxilha e tem várias empresas e indústrias instaladas. O Senhor Presidente 

mencionou que foram bem colocadas as palavras do Vereador Milton, e o parabenizou 

pela sugestão, e com certeza o Legislativo entrará em contato com o Senhor Prefeito e 

Secretários para apresentar e discutir a questão. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 

Presidente, encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 28 de abril de 2014, 

segunda-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada 

será assinada pelos seguintes Vereadores: 


