
 

 

ATA N°. 1068 DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos dez 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 Nº1067 de três de novembro 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 Senhor Luis 

Fernando e dos integrantes do Pelotão Mirim, parabenizando-o pelo trabalho que vem 

desenvolvendo com as crianças e jovens do Pelotão. Prosseguindo a Sessão, Senhor 

Presidente, abriu inscrições à Tribuna Livre, a Vereadora Eni Weber e o Vereador 

Valdir Graminho de Souza 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 1.553, de 05 de novembro de 2014, institui turno 

único no serviço público municipal e dá outras providências; Projeto de Lei 

Legislativo nº006, de 05 de novembro de 2014, institui Turno Único no Legislativo 

Municipal e dá outras providências. O Senhor Presidente Encaminhou os Projetos 

para Análise das Comissões; Indicação n°023/14 em 06 de novembro de 2014, 

sugere ao Executivo Municipal a construção de um banheiro público e de um abrigo no 



 

 

cemitério da Arvinha, (Autoria dos Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Eni Webber, 

João Eduardo Oliveira Mânica e Miltom dos Santos Amarante), e Indicação 024/14 em 

10 de novembro de 2014, sugere ao Poder Executivo Municipal à construção de uma 

arquibancada no parque Alvady Rocha Guelen e a instalação de luminárias próximo a 

pista de laço, (Autoria: André Luiz Daré, Antônio Antunes da Silva, Fernando 

Albuquerque, Gilberto Maier Fernandes e Valdir Graminho de Souza). Em seguida, o 

Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, colocando em votação o Projeto de Lei 

n°1.549/14, os Vereadores: Milton dos Santos Amarante, Eni Webber, João Eduardo 

Oliveira Mânica e Adão Airton de Oliveira foram contra o Projeto, pois gostariam de 

maiores esclarecimentos sobre a criação de novas Secretarias e para que possam ter 

informações corretas para prestar contas à comunidade, e lamentaram o descaso do 

Executivo em atender o Pedido dos Vereadores. Diante de 4 (quatro) votos  Contrários e 

4 (quatro) votos Favoráveis, o Senhor Presidente votou Favoravelmente, portanto, o 

Projeto obteve  Aprovação por 5 (cinco) votos. Prosseguindo, o Senhor Presidente 

solicitou ao Vereador Gilberto Maier Fernandes que efetuasse a leitura do seguinte 

Parecer: Parecer nº064/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.552/2014, 

emitido Parecer Favorável. Em discussão não houve manifestações e em votação foi 

Aprovado por Unanimidade. Após, o Senhor Presidente colocou em discussão a 

Indicação n°022/14, o Vereador Adão ressaltou a importância da Indicação para 

garantir a segurança de quem reside e precisa trafegar nas referidas ruas. Em votação, a 



 

 

Indicação obteve Aprovação Unânime. Prosseguindo, o Senhor Presidente, passou à 

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

Vereadora cumprimentou aos presentes, convidando aos Senhores Vereadores para 

participarem do Teatro promovido pelo Projeto Viver no dia 14 de novembro às 

19h00min no Salão Paroquial. Também mencionou sobre a questão da falta de 

segurança em Coxilha, relatando que no sábado, dia 08, foi preciso o Conselho Tutelar 

atender uma ocorrência e tiveram que pedir ajuda ao Pedágio, pois não havia ninguém 

na Brigada de Coxilha, lamentando, e ponderou que os Vereadores, representantes da 

Comunidade deverão tomar uma atitude urgente, pois a população está desprotegida. 

Ainda a Vereadora lamentou o que está acontecendo na Casa, pois pedem ao Senhor 

Prefeito que venha esclarecer as dúvidas, e não estão sendo atendidos, ponderando que 

não é necessário cada Vereador ir ao Gabinete do Prefeito, e sim ele deveria vir à Casa 

falar com todos, e votam contra aos Projetos devido a falta de explicações por parte do 

Executivo. O Vereador João salientou que são cobrados e questionados pela 

comunidade e muitas vezes não sabem o que responder, por isso há necessidade de 

maiores explicações para que possam repassar à Comunidade. A Vereadora Eni 

ponderou que não existe diálogo, uma antidemocracia, e setor público deve explicações, 

o Executivo deve ao Legislativo, e este, à população, salientando que está decepcionada 

e indignada com esses acontecimentos. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao 

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

presentes, parabenizando a Administração Municipal pelo trabalho que estão 



 

 

desenvolvendo na área da habitação e a empresa que ganhou a licitação, pela qualidade 

dos materiais enviados, e ele como construtor está muito feliz, e o que depender de sua 

mão de obra será realizado um excelente trabalho. E sobre a criação de nova Secretaria, 

o Vereador ponderou que foi Aprovado apenas o Projeto, a partir de agora será feito 

estudos de impactos financeiros, não deveriam criar tanta polêmica, pois a maioria dos 

Municípios possui a Secretária de Habitação e Secretaria de Serviços Urbanos, e 

Coxilha tem condições de criar mais Secretarias, é um Município rico e existem verbas 

destinadas a essas Secretarias e por não ter, o Município está perdendo recursos. O 

Vereador Adão indagou ao Vereador Valdir por que foram destinadas as sobras do 

Legislativo no ano de 2013 para o término das casas, se Coxilha é um Município rico, e 

acredita que essa função fosse integrada à Secretaria de Assistência Social. O Vereador 

João salientou que nunca seria contra ao que é bom para o desenvolvimento do 

Município, apenas querem mais explicações, e com certeza se o Vereador Valdir 

assumisse essa Secretaria realizaria um ótimo trabalho, pois é uma pessoa muito 

competente. Retomando a palavra, o Vereador Valdir, ponderou que está feliz com a 

Aprovação do Projeto e espera que traga bons resultados ao Município. O Vereador 

Antônio destacou que foram importantes as colocações do Vereador Valdir, pois se 

tivesse no passado um Secretário responsável não haveria tanto desperdício de material 

para a construção das casas. Ainda mencionou que quanto ao dinheiro que foi repassado 

do Legislativo para as casas, os Vereadores deveriam se sentir feliz por ter ajudado. E 

sobre a criação da Secretaria, existe demanda de serviço sim, e será de grande 



 

 

importância para o Município. O Senhor Presidente ressaltou que existem muitos 

recursos federais que são destinados a essas Secretarias, e como Coxilha não tem está 

deixando de receber essas verbas. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor 

Presidente, encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 17 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: 


