
 

 

ATA N°. 1070 DO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte e quatro 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, 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 Nº1069 de dezessete de novembro 

de dois mil e quatorze, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação 

Unânime. Prosseguindo a Sessão, Senhor Presidente, abriu inscrições à Tribuna Livre, 

não houve inscritos. 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 1.555, de 19 de novembro de 2014, dispõe sobre as taxas de serviços 

ambientais, institui seus valores, sanções decorrentes infrações ambientais, estabelecem 

normas para instalação de Estação Rádio Base - ERB, Microcélula de Telefonia Celular 

e Equipamentos afins e dá outras providências; Projeto de Decreto Legislativo 

n°001/2014, dispõe sobre a aprovação das Contas Públicas do Prefeito Municipal de 

Coxilha referente ao exercício de 2009, e dá outras providências; e Projeto de Decreto 

Legislativo n°002/2014, dispõe sobre a aprovação das Contas Públicas do Prefeito 

Municipal de Coxilha referente ao exercício de 2012, e dá outras providências, os 

Projetos foram Encaminhado para Análise das Comissões. Em seguida, o Senhor 



 

 

Presidente passou à Ordem do Dia, colocando em discussão as seguintes matérias: 

Projeto de Lei nº 1.551/14, o Vereador Milton dos Santos Amarante salientou que a 

estimativa da receita para 2015 está superestimada, ponderando que é perigoso 

aprovarem esse Projeto. A Vereadora Eni Webber também salientou que a estimativa de 

receita é superestimada, um valor que não condiz com a realidade do Município. O 

Vereador Antônio Antunes da Silva mencionou que jamais o Prefeito e sua equipe iriam 

superestimar receitas, salientando que o fundo de participação aumentará para os 

Municípios. O Projeto passou a votação, e foi Aprovado por Unanimidade; Indicação 

nº 025/14, o Vereador Adão Airton de Oliveira mencionou que se trata de uma situação 

preocupante, o prédio está abandonado, e este, faz parte história do Município, 

ponderando que o Executivo deve informar o Ministério dos Transportes para que a 

Empresa ALL seja notificada, e os Vereadores não podem deixar o patrimônio do 

Município cair no esquecimento. O Vereador Antônio Antunes da Silva salientou que 

ninguém conhece melhor a história da estação ferroviária como ele, pois há 

aproximadamente 50 (cinquenta) anos que reside em Coxilha, e é preciso tomar 

providências urgentes, pois será muito triste deixar parte da história do Município no 

esquecimento, deve-se cobrar a empresa responsável para que faça a manutenção e 

conserve o prédio. Em votação, a Indicação obteve Aprovação Unânime. Como não 

havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente, encerrou a Sessão, marcando a próxima 

excepcionalmente para o dia 03 de dezembro de 2014, quarta-feira, às 08h15min, da 



 

 

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

Vereadores: 

 

 

 


