
 

ATA N°. 1100 DO DIA 27 DE JULHO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e sete 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 Nº1099 de vinte 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 reforçou o convite da Secretária da 

Saúde para os Senhores Vereadores participarem da reunião no dia 28 de julho às 19h, 

conforme ofício entregue aos Vereadores e agradeceu a presença da comunidade. Após, 

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

Oliveira e Valdir Graminho de Souza solicitaram inscrição. Prosseguindo, como não 

havia matéria para Pauta do Dia e nem para Ordem do Dia, o Senhor Presidente 

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

seu espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, relatando sobre o acidente na ERS 

135 que ocorreu no sábado, dia 25 de julho, onde um caminhão tombou, e na 3ª pista 

próximo a EMBRAPA, envolvendo três veículos, salientando que, embora haja 

fiscalização, mesmo assim está ocorrendo vários acidentes na ERS, ponderando que há 

falta de conscientização por parte dos condutores, pois trafegam em alta velocidade. 



 

Também mencionou que ficou muito satisfeito com a visita do Deputado Federal Carlos 

Gomes e o Deputado Estadual Sergio Peres que estiveram em Coxilha no dia 25 de 

julho, pessoas simples, que relataram corretamente a realidade econômica do País e do 

Estado, e espera que esse recurso realmente venha ao Município para reformar o 

Ginásio. Em seguida, ocupou a Tribuna o Vereador Valdir Graminho de Souza, 

saudando aos presentes, e na qualidade de Presidente do COMUDE, reforçou o convite 

para os Senhores Vereadores para participarem da Consulta Popular no dia 31 de julho 

às 14h00min, na Câmara de Vereadores, e pediu que convidassem a comunidade para 

participarem, e ainda, sugeriu aos Senhores Vereadores que como representantes do 

povo não fiquem somente lamentando a situação financeira do país, e sim que 

incentivem para que lutem para vencer essa situação, pois o Governador do Estado não 

sabe o que faz, usa sempre o mesmo discurso sobre crise. O Senhor Presidente reforçou 

o convite para que participem da Consulta Popular, e destacou que há cada trinta 

pessoas é eleito um delegado, e quanto mais delegados tivermos melhor será para o 

nosso Município. Também salientou que ficou muito contente com a vinda dos 

Deputados Carlos Gomes e Mendes à Coxilha, e acredita que o recurso será 

disponibilizado para a reforma do Ginásio, pois ficaram sensibilizados com a situação 

que se encontra. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente, encerrou a 

presente Sessão, marcando a próxima para o dia 03 de agosto de 2015, segunda-feira, às 

18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será assinada pelos 

seguintes Vereadores: 


