
 

 

ATA N°. 1099 DO DIA 20 DE JULHO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte 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 

Carlos Teixeira Sampaio, 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 Nº1098 de treze 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 mencionou que no dia 25 de julho 

às 15h30min no Ginásio de Esportes estará presente o DEPUTADO FEDERAL 

CARLOS GOMES (PRB), para tratar de liberação de verbas para reparos do Ginásio, 

portanto, é extremamente importante a participação de todos os Senhores Vereadores, e 

divulguem à Comunidade Coxilhense para participarem. Em seguida, o Senhor 

Presidente, solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Gilberto Maier Fernandes, que 

efetuasse a leitura do Ofício que tratava do Pedido de Licença da Vereadora Eni 

Webber. O Senhor Presidente salientou que diante do Pedido de Licença da Vereadora 

Eni Webber, o Legislativo convocou o 1° Suplente, Dari Cláudio Tamanho, que não 

teve interesse em assumir a vaga, com isso foi convocado o 2° Suplente, João Carlos 

Teixeira Sampaio. Prosseguindo, o Senhor Presidente tomou o juramento do Vereador. 



 

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

Airton de Oliveira e Milton dos Santos Amarante solicitaram inscrição. Logo após, o 

Senhor Presidente passou à Pauta do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário que 

efetuasse a leitura das seguintes matérias: Projeto de Lei n°1.613, de 09 de julho de 

2015, dispõe sobre a contratação por tempo determinado de 02 (duas) Merendeiras e de 

01 (uma) Servente/Faxineira para atender necessidade temporária de excepcional 

interesse público, nos termos do Art. 37, IX, da Constituição Federal e dá outras 

providências; Encaminhado para Análise das Comissões, Resolução nº002/2015, 

dispõe sobre a Revogação do Inciso IV do Art. 5° da Resolução n° 001/2015, e 

REQUERIMENTO de Autoria da Vereadora Eni Webber, justifica sua ausência na 

Sessão do dia 13 de julho de 2015. Na Ordem do Dia, o Senhor Presidente, solicitou ao 

Primeiro Secretário, que efetuasse a leitura dos seguintes Pareceres: Parecer 

nº055/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.613/2015, onde emitiram 

Parecer Favorável. Em discussão, não houve manifestações e em votação obteve 

Aprovação Unânime. Parecer nº054/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam da Resolução nº 

002/2015, onde emitiram Parecer Favorável. Em discussão, não houve manifestações e 

em votação, obteve Aprovação Unânime. Após passou à discussão o Requerimento 

de autoria da Vereadora Eni Webber, não houve manifestações e em votação, 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, desejando boas vindas ao Vereador João Carlos, e 

antecipadamente parabenizou aos colonos e motoristas pela passagem do seu dia, 25 de 

julho. Ainda, mencionou sobre o ofício que solicitou ao Executivo em dezembro de 

2014 para que entrasse em contato com a América Latina Logística (ALL), mas o ofício 

não foi encaminhado, com isso, o Vereador entrou em contato com o advogado Marcelo 

para que verifique com o setor administrativo da ALL, para averiguar quem é o 

responsável pela conservação e restauração do prédio da ferroviária, se é a Empresa ou 

do Sistema de Patrimônio da União. O Vereador salientou que ficou feliz com a vinda à 

Coxilha do Deputado Federal Carlos Gomes, para tratar da questão do Ginásio, 

ponderando que há anos precisa de reforma, pois as dependências internas estão em um 

total abandono, e espera que o Deputado apresente boas notícias. Prosseguindo com a 

Tribuna Livre, o Vereador Milton dos Santos Amarante ocupou seu espaço, 

cumprimentando aos presentes, desejou boas vindas ao Vereador João Carlos. O 

Vereador salientou que há uma grande diferença de um Secretário para outro, 

mencionando o Secretário de Obras, onde o antigo se tratava de um “Secretário 

Descartável”, pois não atendia as demandas solicitadas, já o Secretário atual, Fernando, 

está demonstrando que tem competência, boa vontade e humildade, ponderando que é 

assim que deve ser um Secretário, atender aos pedidos do povo, assim como os 

Vereadores que devem fiscalizar, pois são pagos pelo povo. Ainda, o Vereador salientou 

que o Município está parado há três anos, citando várias situações, como por exemplo, a 



 

cobertura do pavilhão para abrigar as máquinas, e também sugeriu o Município deveria 

realizar uma Consulta Popular Municipal para levantar as necessidades e melhorias 

locais. O Vereador parabenizou a todos pela passagem do dia do amigo. O Senhor 

Presidente desejou um bom trabalho ao Vereador João Carlos, pois com sua experiência 

contribuirá muito para o Legislativo e parabenizou ao colono e aos motoristas pela 

passagem de sue dia, 25 de julho. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor 

Presidente, encerrou a presente Sessão, marcando a próxima para o dia 27 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: 

 

 

 


