
 

 

ATA N°. 1047 DO DIA 16 DE JUNHO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e quatorze 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, 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 Nº1046 de nove de junho de dois mil e quatorze, 

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

Prosseguindo a Sessão, Senhor Presidente, abriu as inscrições à Tribuna Livre, a 

Vereadora Eni Webber, e os Vereadores Milton dos Santos Amarante, Adão Airton de 

Oliveira e Alberto Manica de Ramos solicitaram inscrições. Após, o Senhor Presidente, 

solicitou ao Vereador Gilberto Maier Fernandes que efetuasse a leitura da Pauta do 

Dia, onde constavam: Projeto de Lei nº 1.521, de 09 de junho de 2014, altera o Art. 3° 

da Lei Municipal n° 1.449, de 30 de julho de 2013, que dispõe sobre o Plano de Carreira 

dos Servidores e o Quadro de Cargos, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 

1.522, de 12 de junho de 2014, autoriza o Executivo a promover a venda de imóvel 

situado na Área Industrial e Comercial Ângelo Basegio em favor da R.P.Z. Indústria e 

Comércio de Papel Ltda – EPP, e dá outras providências, o Senhor Presidente 

Encaminhou à Análise das Comissões os Projetos, e Indicação 009/14 em 12 de 

junho de 2014, sugere ao Executivo Municipal a instalação de lâmpadas na Travessa 

Julio Santos de Oliveira, rua que dá acesso à Secretaria de Obras do Município, 

(Autoria dos Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Eni Webber, João Eduardo de 

Oliveira Mânica e Miltom dos Santos Amarante). Em seguida, o Senhor Presidente 

passou à Ordem do Dia, solicitando ao Vereador Gilberto Maier Fernandes que 



 

 

efetuasse a leitura do Parecer nº033/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei 

n°1.521/2014, 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, o Vereador Alberto Manica de Ramos mencionou 

que já veio à Casa um Projeto semelhante, e ponderou que por se tratar de saúde é 

prioridade, e concorda com a diminuição da carga horária e o aumento do salário devido 

à dificuldade para conseguir médicos, porém, pediu aos Senhores Vereadores para que 

fiscalizem e verifiquem se realmente estão cumprindo com a sua carga horária. O 

Vereador Valdir Graminho de Souza concordou com as colocações do Vereador 

Alberto, pois os médicos atrasam e muitas vezes não comparecem e realizam um 

atendimento breve aos pacientes, salientou que é favorável ao Projeto, contudo, é 

preciso fiscalizar. Em votação, o Projeto, obteve Aprovação Unânime. Após, o Senhor 

Presidente colocou em discussão a Indicação n°007/2014, a Vereadora Eni Webber 

explicou que elaboraram a Indicação devido a solicitação dos pais de alunos que 

utilizam a rua para ir à Escola, e se sujam devido ao barro, pedido ao Senhor Presidente 

que intervisse ao Prefeito para que providenciasse com urgência. A Indicação passou à 

votação, obtendo Aprovação Unânime. Prosseguindo com a Ordem do Dia, passou à 

discussão a Indicação n°008/2014, a Vereadora Eni Webber salientou que é também de 

uma Indicação urgente, pois devido ao grande volume de chuvas dificulta o acesso ao 

Projeto Viver e as casas dos moradores, e muitos gostariam de construir calçadas. O 

Vereador Valdir Graminho de Souza mencionou que no ano passado foi elaborada uma 

Indicação semelhante, e algumas pessoas construíram passeios e calçadas, ponderando 

que no bairro as ruas são estreitas e mal acabadas, sem planejamento, e infelizmente é 

um problema difícil de solucionar, um trabalho complicado e com custos elevados. Em 



 

 

votação, a Indicação foi Aprovada por Unanimidade. Logo após, o Senhor Presidente 

passou à Tribuna Livre, solicitando a Vereadora Eni Webber que ocupasse seu espaço. 

A Vereadora cumprimentou aos presentes, agradecendo a colaboração de todas as 

pessoas e aos Vereadores que ajudaram no evento do Projeto Viver, em especial aos 

Vereadores João Eduardo Oliveira Manica pelo empenho da venda dos ingressos e ao 

Valdir Graminho de Souza que disponibilizou o som. Sobre a Indicação da criação do 

meio fio, salientou que há o problema do escoamento da água também, ponderando que 

é preciso planejamento para a resolução desses problemas graves, para que o bairro 

tenha melhores condições de infraestrutura e qualidade de vida aos moradores. Em 

seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Milton dos Santos Amarante que 

ocupasse a Tribuna. O Vereador saudou aos presentes, agradecendo ao Senhor Prefeito 

por ter atendido ao seu pedido sobre a instalação da empresa de calcário e fertilizante, e 

o Senhor Prefeito lhe informou que já acertaram o local da instalação, e com isso 

facilitará aos agricultores de Coxilha, ponderando que é mais uma conquista para 

Coxilha gerando renda ao Município. Ainda, o Vereador mencionou que está 

preocupado com o grande número de igrejas que estão se instalando desordenadamente 

em Coxilha, sugerindo que os Vereadores conversassem com o Prefeito para que as 

igrejas tenham o alvará de licença e paguem as taxas cabíveis. Após, o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Adão Airton de Oliveira que ocupasse a Tribuna. O 

Vereador cumprimentou aos presentes, salientou que no dia 14 de junho comemorou-se 

o dia mundial do doador de sangue, e mencionou que elaborou uma Indicação que já 

passou pela Casa sugerindo o controle e cadastro dos doadores do Município, pois há 

muitas pessoas que necessitam, e a Secretaria de saúde tem condições para fazer e não 

gerará custos. E pediu que os Vereadores conversassem com o Executivo para que 

colocasse em prática a Indicação. Prosseguindo com a ordem dos inscritos à Tribuna, o 



 

 

Senhor Presidente solicitou ao Vereador Alberto Manica de Ramos que ocupasse seu 

espaço.  O Vereador cumprimentou aos presentes, relatando que esteve visitando as 

obras do AIMORÉ, para verificar a construção de uma escadaria e passando pelo local 

percebeu que o armazém Nipon estava arrombado, entrou para verificar e se deparou 

com uma grande quantidade de venenos agrícolas, e imediatamente ligou para a 

Prefeitura, porém, não deram atenção, e Brigada Militar não se encontrava na cidade, e 

procurou um técnico agrícola, o Senhor Pedro Flores, foram ao local e ele constatou que 

realmente se tratava de venenos, diante disso, o Vereador está preocupado com a 

situação, e pediu para que o Executivo tome providências a respeito. A Vereadora Eni 

ponderou que se trata de uma questão muito séria, e o Executivo deve tomar 

providências, e fazer um boletim de ocorrência, e notificar a empresa, pois se trata de 

uma empresa instalada no Município, e é responsabilidade do Município, pois se houver 

denúncias o Município responderá por crime ambiental. O Vereador Milton salientou 

que o responsável pelo veneno é a empresa, e a Secretaria do Meio Ambiente deverá 

fiscalizar e tomar providências, caso contrário, o Município terá grandes problemas, 

pois esses produtos podem contaminar as águas e solos, e parabenizou ao Vereador 

Alberto pela atitude. O Vereador Antônio Antunes da Silva mencionou que a primeira 

atitude que o Vereador Alberto deveria ter tomado era registrar uma ocorrência policial, 

em seguida informar a Secretaria do Meio Ambiente, pois são os órgãos competentes 

que devem verificar, e parabenizou ao Vereador Alberto pela iniciativa. Retomando a 

palavra, o Vereador Alberto salientou que procurou a Brigada e ao Executivo, pois 

acredita que primeiro deve se comunicar o Prefeito para que ele repasse para a 

Secretaria competente. Ainda, o Vereador mencionou que ficou feliz por ter visto que se 

deu início a construção do Posto de Saúde, contudo, espera que não aconteça como a 

creche e a praça, onde as construtoras abandonaram as obras, e o Município tem que 



 

 

entrar na justiça para resolver. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, 

encerrou a Sessão, marcando a próxima excepcionalmente para o dia 23 de junho de 

2014, segunda-feira, às 09h00min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e 

aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 


