
 

 

ATA N°. 1074 DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze às oito horas e quinze 

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 Nº1073 de quinze de dezembro de dois mil e 

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

Senhor Presidente agradeceu a presença do Vice-Prefeito, José Luiz Vicenzi. 

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

Vereadores: Adão Airton de Oliveira, João Eduardo Oliveira Mânica, Eni Webber, 

Milton dos Santos Amarante, Alberto Mânica de Ramos, Valdir Graminho de Souza e 

Antônio Antunes da Silva, solicitaram inscrições. Após, o Senhor Presidente passou à 

Pauta do Dia, solicitando ao Vereador Gilberto Maier Fernandes efetuasse a leitura das 

seguintes matérias: Indicação 029/14 em 18 de dezembro de 2014, sugere ao 

Executivo Municipal que seja elaborado um Projeto de Repasse de 50% (cinquenta por 

cento) das sobras da Câmara Municipal de Vereadores para o término do Aymoré 

Futebol Clube, e 50% (cinquenta por cento) para as demais Capelas. (Autoria dos 

Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Eni Webber, João Eduardo Oliveira Mânica e 

Miltom dos Santos Amarante); Requerimento nº008/2014, requer a colocação de 



 

 

cavaletes no início as Av. Fioravante Franciosi até em frente à Creche Tia Sila, e nos 

entroncamentos das Ruas Marcos dos Santos e na Rua Valmi Pedroso Severo, proibido 

o tráfego de veículos em dias que ocorrem os jogos do Campeonato Municipal de 

Futebol, pois há intensa movimentação de pedestres, inclusive crianças, evitando assim, 

a ocorrência de atropelamentos.  (Autoria do Vereador Adão Airton de Oliveira), e 

Pedido de Informação nº004/2014, de autoria do Vereador Adão Airton de Oliveira, 

requer informações sobre o endereço da Empresa Manoel T. Antunes da Silva, em que o 

Executivo adquiriu uma Bomba para dosagem de produtos químicos marca FCEFJK no 

valor de R$ 1.030,00, referente à Nota Fiscal Eletrônica n° 1.088, de 19 de dezembro de 

2012. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Gilberto que efetuasse a 

leitura da Chapa Única protocolada para eleição da Mesa Diretora de 2015, composta da 

seguinte maneira: Presidente Vereador Alberto Mânica de Ramos, Vice-Presidente, 

Antônio Antunes da Silva, Primeiro Secretário, Gilberto Maier Fernandes e Segundo 

Secretário, Valdir Graminho de Souza. Em votação, a Chapa obteve Aprovação 

Unânime, assim, o Senhor Presidente empossou o novo Presidente do Legislativo para o 

ano de 2015, Vereador Alberto Mânica de Ramos. Prosseguindo, o Senhor Presidente 

passou à Ordem do Dia, solicitando ao Vereador Gilberto que efetuasse a leitura do 

Parecer nº071/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento 

e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.558/2014, emitiram Parecer 

Favorável. Em discussão não houve manifestações e em votação obteve Aprovação 

Unânime. Após, passou à discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº003/2014, o 



 

 

Vereador Adão Airton de Oliveira pediu para que o Projeto ficasse mais uns dias na 

Casa para que os Vereadores analisassem melhor, salientando que se fosse a votação na 

presente Sessão ele seria contra. A Vereadora Eni Webber também pediu para que o 

Projeto ficasse por mais uma semana, pois devido aos festejos Natalinos não teve tempo 

suficiente para analisar. Em votação, o Projeto obteve Aprovação por 7 (sete) votos 

Favoráveis e 1 (um) Contrário do Vereador Adão Airton de Oliveira. Em seguida, o 

Senhor Presidente passou à Tribuna Livre, solicitando conforme a ordem dos inscritos, 

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

cumprimentou aos presentes, relatando que em visita ao interior do Município, pode 

verificar o erro que os Vereadores cometeram ao Aprovarem o Turno Único. Sobre a 

Indicação de repasse das sobras do Legislativo ao Aimoré e as Capelas do interior, o 

Vereador ponderou que conforme a Lei Municipal n° 1.240, de 24 de novembro de 

2010, estipulava que as obras seriam feitas no prazo de doze meses a partir da assinatura 

do contrato, porém, o Aimoré está sendo prejudicado, pois até o momento não foi 

cercado o campo, não podendo jogar. Também o Vereador mencionou as empresas que 

irão patrocinar com rede, bolas, materiais esportivos, camisetas o Aimoré em 2015. 

Ainda, desejou parabéns ao novo Presidente do Legislativo, Vereador Alberto, pedindo 

que dê atenção especial ao esporte de Coxilha. Após, o Senhor Presidente solicitou ao 

Vereador João Eduardo Oliveira Mânica que ocupasse a Tribuna. O Vereador saudou 

aos presentes, pedindo que o Executivo faça as Indicações feitas pelo Legislativo no ano 

de 2013 e 2014, pois a população está cobrando providências. E quanto a retirado dos 



 

 

canteiros, o Vereador salientou que foi acordado em reunião a construção de passeios e 

arborização e com certeza será cobrado do Executivo. Ainda salientou que há serviços 

simples que poderiam ser feitos, mas não estão sendo realizados, ficando uma situação 

difícil, pois os Vereadores são cobrados. Também parabenizou aos organizadores pelas 

comemorações natalinas, e pediu para que trabalhem em conjunto, unidos, evitando 

assim, fofocas, e não se omite de suas responsabilidades. Prosseguindo, o Senhor 

Presidente solicitou à Vereadora Eni Webber que ocupasse a Tribuna. A Vereadora 

cumprimentou aos presentes, desejando Feliz Natal a todos, e que realizem as melhores 

escolhas que contemplem a população geral, afinal foram eleitos para trabalhar por 

todos, que haja mais diálogo, democracia, transparência, e que o tempo de discussão 

precisa ser respeitado. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Alberto Mânica 

de Ramos que ocupasse a Tribuna. O Vereador saudou aos presentes, agradecendo a 

votação dos colegas para Eleição da Mesa Diretora, e com certeza conduzirá a Casa 

com a mesma harmonia, e pensando no bem da comunidade, e parabenizando aos 

funcionários pelo belo trabalho que realizam. E desejou Feliz Natal a todos os 

Coxilhenses. Em seguida, o Vereador Milton dos Santos Amarante ocupou a Tribuna. 

Cumprimentou aos presentes, relatando que há placas indicativas do local da Capela 

Mortuária que estão caídas a mais de trinta dias, considerando um descaso, pois há 

pessoas de fora que querem visitar a Capela Mortuária e não sabem onde fica. O 

Vereador ponderando sua indignação sobre o emplacamento das máquinas agrícolas, 

mais um golpe, pois os brasileiros não aguentam mais pagar impostos, e de nada adianta 



 

 

facilitar o financiamento para aquisição se é para cobrar mais impostos. Continuando 

com a Ordem dos inscritos à Tribuna, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Valdir 

Graminho de Souza que ocupasse seu espaço. O Vereador saudou aos presentes, 

parabenizando ao Presidente pelo bonito trabalho que realizou no Legislativo, com 

responsabilidade, respeito e dedicação, e parabenizou ao novo Presidente eleito para 

2015, Vereador Alberto, mencionando que ele será um parceiro, pois o que prometeu no 

início da Legislatura cumprirá até o fim, é um homem de palavra. Ainda lamentou a 

grande fofoca que ocorreu no Município a respeito da retirada dos canteiros, 

“linguarudos” distorcem os fatos, colocando pessoas de bem contra aquelas que estão 

trabalhando para o bem do Município. Relatando que pessoas enganadas pelas fofocas 

assinaram o abaixo-assinado e se sentiram envergonhadas e humilhadas, e espera que 

Administração realize a retirada dos canteiros e explique a população o que foi decidido 

na reunião onde só os homens de coragem participaram, e pessoas postaram na internet 

que há oito Vereadores vendidos, porém, tudo que é bom querem comprar, menos um 

que ninguém quer comprar. E desejou Feliz Natal a todos, e agradeceu aos funcionários 

do Legislativo pelo trabalho que realizam. Após, o Vereador Antônio Antunes da Silva 

ocupou a Tribuna, saudando aos presentes, parabenizando e agradecendo aos 

funcionários da Casa pelo trabalho sério e integrado com os Vereadores, e também ao 

Presidente, o mais jovem da Casa, que conduziu de forma responsável o Legislativo, e 

agradeceu todos os colegas Vereadores, e se colocou à disposição para o novo 

Presidente eleito, Vereador Alberto, que com certeza também realizará um excelente 



 

 

trabalho.  E sobre as Indicações mencionadas pelo Vereador João, salientou que nem 

sempre são realizadas, por isso deve sim ser cobradas, para que ajudem a 

Administração, pois há Vereadores da oposição que querem que o Município 

desenvolva. Ainda sobre a retirada dos canteiros, ficou muito triste com o abaixo-

assinado, questionando se deveriam ser contra os agricultores, qual a finalidade de sair 

fazer fofocas nas casas, dizendo que oito Vereadores se venderam, e ponderou que tem 

palavra, assim como seus colegas, lamentando que desmoralizem os colegas. O 

Vereador também relatou que criou um Projeto de Decreto Legislativo em 2005, para 

alterar o mandato do Presidente do Legislativo de dois para um ano. E desejou a todos 

Feliz Natal, e Próspero 2015, e que a paz, respeito prevaleça na Casa. O Senhor 

Presidente parabenizou a todas as colocações feitas na Tribuna, salientando que não há 

Indicação somente da oposição que não foram atendidas, mas também dos Vereadores 

da situação, e acredita que com o tempo serão atendidas. E desejou Feliz Natal a todos, 

com saúde, alegrias e Próspero 2015, e desejou sucesso ao novo Presidente eleito para 

2015, Vereador Alberto, e agradeceu aos colegas pela compreensão, diálogo, e que na 

medida do possível fez tudo de acordo com a Lei. Como não havia mais nada a tratar, o 

Senhor Presidente, encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 29 de dezembro 

de 2014, segunda-feira, às 08h15min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e 

aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


