
 

 

ATA N°. 1088 DO DIA 04 DE MAIO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e quinze às dezoito horas e trinta minutos 

reuniram-se os Senhores Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Alberto Manica de 

Ramos, André Luiz Daré, Antônio Antunes da Silva, Eni Webber, Gilberto Maier 

Fernandes, João Eduardo Oliveira Mânica, Milton dos Santos Amarante e Valdir 

Graminho de Souza, em Sessão Plenária Ordinária. Abertos os trabalhos da Sessão, o 

Senhor Presidente, solicitou ao Segundo Secretário, Vereador Valdir Graminho de 

Souza, que efetuasse a leitura da Ata Nº1087 de vinte e sete de abril de dois mil e 

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

Comunicações e Convites, o Senhor Presidente, mencionou o convite para 

participarem do 1° Seminário do Meio Ambiente que se realizará no dia 09 de junho e 

parabenizou ao Assessor Jurídico, Sr. Ivo pela passagem de seu aniversário. Em 

seguida, o Senhor Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores: Adão 

Airton de Oliveira, João Eduardo Oliveira Mânica, Eni Webber e Valdir Graminho de 

Souza solicitaram inscrições. Prosseguindo, o Senhor Presidente, passou à Pauta do 

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

de Lei n°1.596, de 30 de abril de 2015, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito 

especial no orçamento/2015, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) destinado ao 

pagamento de aluguel social e dá outras providências, Encaminhado para Análise das 

Comissões. Após o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, colocando em 



 

discussão o Pedido de Providência n°001/2015, o Vereador Antônio Antunes da Silva, 

salientou que os abrigos do Município desde sua instalação não foi realizada 

manutenção, estão abandonados, ponderando que há recursos para fazer as reformas 

necessárias. O Vereador Adão Airton de Oliveira concorda com o Pedido de 

Providência, salientando que a Secretária de Educação deveria ter mais responsabilidade 

com o cargo que ocupa, sair de sua sala para realizar o levantamento dos abrigos, pois o 

Prefeito não tem condições de cuidar todos os setores. A Vereadora Eni Webber 

mencionou que se é para reformar que seja realizada reforma de fato, um abrigo que 

proteja do sol e chuva. Em votação, o Pedido 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, salientando que está difícil de trafegar na cidade de Coxilha devido aos 

buracos, um descaso, e há comentários que não há Vereadores no Município, e também 

quanto a instalação de quebra-molas é necessário que se tome providências, pois a 

comunidade está cobrando. Ainda, o Vereador, mencionou que no ano de 2014, 

elaborou a Indicação n°025, que sugeria ao Executivo Municipal que entrasse em 

contato com a ALL (América Latina Logística), para que restaurassem o Prédio, onde 

funcionava a estação Ferroviária, destacando que o prédio faz parte da história do 

Município. E para finalizar o Vereador parabenizou a todas as mães do Município pela 

passagem de seu dia, lamentando que não possua mais sua mãe. O Senhor Presidente 

mencionou que há questões pendentes com os moradores da ferroviária com a rede, mas 



 

irá verificar a situação. Após, passou à Tribuna o Vereador João Eduardo Oliveira 

Mânica, salientando que está preocupado com a questão da instalação de fábricas na 

área industrial, pois os Vereadores Aprovam, o Executivo dispõe o local e as empresas 

não se instalam, questionando o porquê não conseguem trazer indústrias, mencionando 

que se sente envergonhado. Ainda, o Vereador sugeriu que se fizesse uma Tribuna 

Popular, para incentivar a população de participar das Sessões, e para que tivessem a 

oportunidade de expor suas sugestões e reclamações. O Vereador Antônio ponderou que 

se trata de uma boa idéia a Tribuna Popular, pois a Tribuna deve ser tratados assuntos 

do Município. E quanto a instalação de empresas à Coxilha, também lamenta, pois é 

proporcionado condições, porém, não é concluída a instalação. E sobre a questão da 

Tribuna Popular, o Vereador sugeriu que se convidassem os alunos do Colégio para que 

participasse das Sessões, e ao final que fosse cedido um espaço para usarem a Tribuna. 

Retomando a palavra, o Vereador João, salientou que a Tribuna Popular é uma forma de 

incentivar a comunidade a participar. Sobre as indústrias, o Vereador pediu ajuda aos 

colegas Vereadores para que busquem soluções, pois com a instalação de empresas o 

comércio cresce e fortalece o Município. Prosseguindo, conforme a ordem dos inscritos, 

a Vereadora Eni Webber ocupou a Tribuna, salientando que no primeiro semestre da 

Legislatura já havia sugerido a Tribuna Popular, porém, não foi dada a devida 

importância. E sobre a instalação de indústrias, a Vereadora ponderou que 

primeiramente deveriam dar apoio e valorizassem as indústrias locais, como é caso do 

Projeto Viver, que fabricam bolachas, e ninguém foi lá conhecer, questionando se não 



 

valorizam o que tem no Município irão valorizar as novas que vierem à Coxilha. 

Destacou também que o lucro da Empresa Sementes Webber com o Projeto Viver, é ter 

no futuro profissionais mais qualificados. A Vereadora desejou Feliz dia das Mães, 

destacando a importância de ser mãe, um vínculo para vida inteira. Em seguida, ocupou 

a Tribuna o Vereador Valdir Graminho de Souza, agradecendo o Senhor Presidente por 

ter participado da reunião do COREDE, onde vinte e um Municípios que participam, e 

agradeceu ao Secretário de Mobilidade Urbana, Jorge do Prado e ao Secretário de 

Obras, Fernando de Albuquerque, por resolverem a questão do abrigo de ônibus na 

Comunidade de Rincão das Quinas. Também espera que o Secretário de Obras resolva o 

problema da estrada de Rincão das Quinas que está terrível, estreita, pois há 

equipamentos disponíveis para o trabalho graças ao Governo do PT que enviou. Relatou 

ainda, que caiu em um dos buracos da cidade de Coxilha, e sentiu envergonhado de ser 

Vereador. O Vereador Antônio mencionou que o Vereador André Luiz Daré o informou 

que essa semana começará a operação tapa buracos na cidade, e ponderou que para 

fazer o asfalto será necessário um investimento alto. Após, o Vice-Presidente, o 

Vereador Antônio Antunes da Silva assumiu a Presidência da Casa, para que o Vereador 

Alberto Manica de Ramos ocupasse a Tribuna. O Vereador saudou aos presentes, 

mencionou que também está preocupado com a questão dos buracos na cidade, e 

conhece as dificuldades em conseguir a verbas. Sobre as colocações da Vereadora Eni, 

pediu desculpas, pois não foi conhecer os produtos fabricados no Projeto Viver, e 

também não sabe o porquê que as empresas não se instalam no Município. E se 



 

reportando ao Vereador Adão, lamenta a morte de sua mãe, mas o lembrou que ele tem 

uma segunda mãe, que o ajudou desde pequeno, e faça de conta que a sua mãe também 

é a dele. E em nome da Câmara parabenizou a todas as mães. O Vereador André Luiz 

Daré, salientou que a operação tapa buracos deveria ter começado no dia 30 de abril, 

porém, como o dia primeiro de maio era feriado o produto ficaria parado no caminhão, 

com isso não poderiam aproveitá-lo, por isso juntamente com o Secretário de Obras 

decidiram ir buscar no dia 04 de maio, e devido a chuva não foi possível, e também tem 

um caminhão na oficina. Também mencionou que no Município há falta de pedreira 

com qualidade, pois as que usam não é uma pedra de qualidade, com isso, a cada pouco 

intervalo de tempo é preciso fazer reparos, sugerindo que fosse encontrada uma pedreira 

para que o Município adquirisse, pois a brita é inviável, seu custo é muito alto. 

Retomando a palavra, o Vereador Alberto ponderou que pelas colocações, percebe-se 

que todos os Vereadores estão preocupados com o Município e estão tentando buscar 

soluções para os problemas. Em seguida o Vice-Presidente devolveu a Presidência ao 

Vereador Alberto. Assumindo a Presidência, como não havia mais nada a tratar, o 

Senhor Presidente, encerrou a presente Sessão, marcando a próxima para o dia 11 de 

maio de 2015, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida 

e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 

 

 

 


