
 

 

ATA N°. 1067 DO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos três dias do mês de novembro de dois mil e quatorze às dezoito horas e trinta 

minutos reuniram-se os Senhores Vereadores: Adão Airton de Oliveira, André Luiz 

Daré, 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 Nº1066 de vinte e oito de outubro de dois mil e 

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

Senhor Presidente saudou aos presentes, e agradeceu a presença do Vereador 

Licenciado, Alberto Manica de Ramos. Prosseguindo a Sessão, Senhor Presidente, abriu 

inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores: Adão Airton de Oliveira e André Luiz Daré 

solicitaram inscrições. Após, o Senhor Presidente passou à Pauta do Dia, solicitando ao 

Vereador Gilberto Maier Fernandes efetuasse a leitura das seguintes matérias: Projeto 

de Lei nº 1.551, de 30 de outubro de 2014, estima a Receita e fixa a Despesa do 

Município de Coxilha para o Exercício Financeiro de 2015; Projeto de Lei nº 1.552, de 

31 de outubro de 2014, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Lar 

Emiliano Lopes, para atendimento de crianças e adolescentes do Município de Coxilha 

e dá outras providências, o Senhor Presidente os Encaminhou para Análise das 

Comissões, e Indicação 022/14 em 29 de outubro de 2014, sugere ao Executivo 

Municipal o conserto das luminárias no Distrito Industrial Angelo Basegio, nas Ruas 



 

 

Manoel Trajano Antunes da Silva, Artur Ramos Prates e Crispin Teixeira Sobrinho, 

ambas no Perímetro Urbano. (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 dos seguintes Pareceres: Parecer nº 060/2014 

da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de 

Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.548/2014, emitido Parecer Favorável. Em 

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

Parecer nº 061/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento 

e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.549/2014, emitido Parecer 

Favorável. Em discussão o Vereador Milton dos Santos Amarante salientou que se 

preocupa com as despesas que serão geradas com a criação de mais uma Secretaria, e 

ainda ponderou que devido o número de habitantes do Município e o serviço é pouco, é 

possível que essa função seja integrada a uma das Secretarias já existente. Também, o 

Vereador mencionou que no ano de 2015 o País entrará em crise e as arrecadações 

diminuíram.  O Vereador Adão Airton de Oliveira mencionou que é contra a criação da 

Secretaria, pois acredita que é desnecessário, e vai aumentar as despesas do Município, 

ponderando que a Secretaria da Assistência Social poderia assumir essa função, já que a 

construção de casas passa por ela. Ainda em discussão, o Vereador João Eduardo 

Oliveira Mânica salientou que há outras prioridades importantes que deveriam ser 

realizadas, e acredita que essa função poderia ser integrada a uma Secretaria existente. 



 

 

A Vereadora Eni Webber salientou que pensou bastante a respeito, porém, não 

conseguiu entender qual a necessidade da criação de mais uma Secretaria, pedindo que 

o Legislativo envie um ofício ao Senhor Prefeito para que explique qual a necessidade 

da criação, se é administrativa ou jurídica e Pediu Vistas do Projeto por uma semana. 

O Senhor Presidente aceitou o Pedido de Vistas, mencionando que o Projeto voltará à 

Ordem do Dia na próxima Sessão. Após, o Senhor Presidente colocou em discussão o 

Requerimento n°005/14, não houve manifestações e em votação obteve Aprovação 

Unânime. Prosseguindo, o Senhor Presidente, passou à Tribuna Livre, solicitando ao 

Vereador Adão Airton de Oliveira que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou 

aos presentes, relatando sua indignação com a empresa de Telefonia OI, salientando que 

se trata de uma empresa sem responsabilidade com seus clientes, pois arrebentaram os 

cabos  na semana passada, e ele ligou e protocolou pedido de providências e até o 

momento não solucionaram. Ainda, o Vereador relatou que no ano passado esteve na 

RGE solicitando melhorias na energia no Núcleo Habitacional Tereza Pacheco, Bairro 

Cohab, e na semana passada realizaram a instalação de um transformador  com maior 

potência de 157 KVA. Também o Vereador mencionou que ficou feliz com os elogios 

das pessoas que visitaram o cemitério no dia de finados, devido a organização, limpeza 

e a rampa de acesso ao local. Em seguida, o Senhor Presidente, solicitou ao Vereador 

André Luiz Daré que ocupasse a Tribuna. O Vereador saudou aos presentes, e 

agradeceu a recepção dos colegas na Casa, e fez um agradecimento em especial ao 

Vereador Alberto Manica de Ramos por ter lhe dado a oportunidade de assumir por 



 

 

trinta dias como Vereador, ponderando que foi um gesto humano, pois muitos 

Vereadores não dão oportunidades para que os Suplentes conheçam o trabalho do 

Legislativo. Ainda, o Vereador parabenizou sua esposa pela passagem de seu 

aniversário. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente, encerrou a Sessão, 

marcando a próxima para o dia 10 de novembro de 2014, segunda-feira, às 18h30min, 

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

Vereadores: 

 

 


