
 

 

ATA N°. 1044 DO DIA 26 DE MAIO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

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

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

Antunes da Silva, Eni Webber, 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 Nº1043 de dezenove de maio de dois mil e 

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

Nas comunicações e convites, o Senhor Presidente parabenizou o Vereador Alberto 

Manica de Ramos pela passagem de seu aniversário no dia 28 de maio. Prosseguindo a 

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

dos Santos Amarante e Valdir Graminho de Souza solicitaram inscrições. Em seguida o 

Senhor Presidente passou à Pauta do Dia, solicitando ao Vereador Gilberto Maier 

Fernandes, que efetuasse a leitura da seguinte matéria: Projeto de Lei nº 1.520, de 16 

de maio de 2014, autoriza o Município a conceder subvenção social ao Centro Cultural 

e de Assistência Social Ilso José Webber, abre crédito especial e dá outras providências, 

Encaminhado para Análise das Comissões. Após, o Senhor Presidente passou à 

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

leitura do Parecer nº031/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei n°1.519/2014, 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. Logo 

após, o Senhor Presidente colocou em discussão a Indicação 006/14 em 16 de maio de 

2014, não houve manifestações e em votação, obteve Aprovação Unânime. Em 

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

dos Santos Amarante que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos 

presentes, relatando que esteve conversando com o Senhor Prefeito a respeito das 

estradas vicinais, e em uma pesquisa que fez na internet sobre o assunto pode observar 

que em outros Municípios há uma Lei Municipal que regulamenta a questão das 

estradas, ponderando que Coxilha poderia usar como modelo, pois nos Municípios em 

que há a lei são semelhantes ao de Coxilha, e com a criação da lei os munícipes terão 

que seguir a lei, podendo notificar e multar os infratores. Após, o Senhor Presidente 

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

saudou aos presentes, mencionando que já se passaram um ano e seis meses da gestão, e 

apesar das dificuldades, muitas coisas foram realizadas, parabenizando a Casa. Ainda o 

Vereador mencionou a questão do Ginásio Poliesportivo de Coxilha, onde ele e mais 

pessoas estiveram colando os parquês que estão em uma situação precária, e até o 

momento conseguiram colar apenas 20% (vinte por cento), e ponderou que acredita que 

é um investimento de alto que talvez não corrija o problema, e pediu aos Vereadores 

para que sejam tomadas providências, pois há crianças, jovens e idosos que ocupam o 



 

 

ginásio, podendo ocorrer acidentes. O Vereador Alberto Manica de Ramos também 

considera uma situação preocupante a questão do ginásio, e em anos anteriores houve 

licitações, porém, não havia empresas interessadas, devido ao baixo valor. E sugeriu que 

se não há verbas que o Executivo invista na reforma, e que os Vereadores conversem 

com o Prefeito. A Vereadora Eni Webber também concordou com as colocações do 

Vereador Valdir, pois se trata de uma prioridade, assim como saúde e educação, e os 

Vereadores devem se reunir e conversar com o Prefeito, pois não devem esperar uma 

fatalidade acontecer para depois tomarem providências. O Vereador João Eduardo 

Oliveira Mânica salientou que sobre a licitação feita do ginásio, a empresa na qual 

trabalha também iria participar, porém, uma das cláusulas era que tinham que dar cinco 

anos de garantia para o parquê, mas como o telhado do ginásio estava com problemas 

não poderiam garantir o tempo estipulado e acredita que esse foi o motivo pelo qual as 

empresas não participaram. Também mencionou que apoia a causa, pois nos eventos 

que são realizados no ginásio as pessoas tropeçam nos parquês soltos, mas felizmente 

ainda não aconteceu nenhum acidente grave. Retomando a palavra, o Vereador Valdir 

salientou que cabe aos Vereadores tomarem providências a repeito. E para finalizar, 

convidou aos Senhores Vereadores para participarem do Encontro da Terceira Idade no 

dia 31 de maio. O Senhor Presidente ponderou que todos os Vereadores são favoráveis 

na questão da reforma do ginásio, assim como a criação da Lei Municipal para as 

estradas vicinais. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, encerrou a Sessão, 

marcando a próxima para o dia 02 de junho de 2014, segunda-feira, às 18h30min, da 



 

 

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

Vereadores: 

 


