
 

 

ATA N°. 1098 DO DIA 13 DE JULHO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos treze dias do mês de julho 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, 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 Nº1097 de seis de julho de dois mil e quinze, que depois de lida e 

submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. Nas Comunicações e Convites, 

o Senhor Presidente autorizou ao Assessor Jurídico que mencionasse sobre a Emenda 

enviada através do Deputado Federal Marco Maia à Secretaria da Saúde no valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais).  Em seguida, o Senhor Presidente abriu inscrições à 

Tribuna Livre, o Vereador Adão Airton de Oliveira solicitou inscrição. Como não 

havia matéria para Pauta do Dia, o Senhor Presidente, passou à Ordem do Dia, 

solicitando ao Primeiro Secretário, Vereador Gilberto Maier Fernandes que efetuasse a 

leitura dos seguintes Pareceres: Parecer nº052/2015 da Comissão Geral de Pareceres 

e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei 

nº 1.608/2015, onde emitiram Parecer Favorável. Em discussão, não houve 

manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. Parecer nº053/2015 da 

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



 

que tratam do Projeto de Lei nº 1.610/2015, onde emitiram Parecer Favorável. Em 

discussão, o Vereador Milton dos Santos Amarante ponderou que há erros no Projeto, 

pois não consta se irão tapar o buraco, onde o  Município irá explorar as pedras. Em 

votação, o Projeto obteve Aprovação Unânime. Em seguida, o Senhor Presidente 

passou à Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Adão Airton de Oliveira que ocupasse 

seu espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, relatando que conversou com o 

Senhor Prefeito a respeito de uma empresa que tem interesse de se instalarem em 

Coxilha. Ainda, levantou a questão do horário de funcionamento do posto de saúde no 

período do inverno, pois as pessoas estão pedindo que abrisse às sete horas. O Vereador 

mencionou que no dia 25 de junho esteve no Ministério Público conversando sobre a 

questão dos terrenos da Cohab, pois tem inquérito civil desde o ano de 2007, e os 

moradores até hoje não conseguiram regularizar, mas o Dr. Paulo garantiu que agora 

com a documentação enviada pelo Executivo os moradores conseguirão suas escrituras 

e com isso o Município poderá cobrar o IPTU. Relatou também sobre o lucro da festa 

em honra São João Batista que foi de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), que irá 

contribuir para quitar as dívidas da Capela. O Senhor Presidente salientou que as 

empresas deveriam protocolar junto ao Executivo uma intenção de interesse de se 

instalarem no Município. Relatando que solicitou um relatório ao setor de protocolos 

das empresas que desde o ano de 2012 queriam se instalar em Coxilha, porém, até o 

momento não o enviaram resposta. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor 

Presidente, encerrou a presente Sessão, marcando a próxima para o dia 20 de julho de 



 

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

aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 

 


