
 

ATA N°. 1105 DO DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos trinta e um dias do mês de agosto 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 Nº1104 de vinte e quatro de agosto 

de dois mil e quinze, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação 

Unânime. Após, o Senhor Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, o Vereador 

Milton dos Santos Amarante solicitou inscrição. Prosseguindo, o Senhor Presidente, 

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

leitura da Pauta do Dia, Projeto de Lei n°1.616, de 10 de agosto de 2015, autoriza o 

Poder Executivo Municipal a firmar Contrato de Concessão de Uso Gratuito de Imóvel 

e Pavilhão da Área Industrial e Comercial Ângelo Basegio e dá outras providências, o 

Projeto foi Encaminhado para Análise das Comissões. Na Ordem do Dia, o Senhor 

Presidente, solicitou ao Vereador Gilberto, que efetuasse a leitura do Parecer 

nº063/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.620/2015, onde emitiram 

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

Aprovação Unânime. Prosseguindo, o Senhor Presidente passou à Tribuna Livre, 



 

solicitando ao Vereador Milton dos Santos Amarante que ocupasse seu espaço. O 

Vereador cumprimentou aos presentes, mencionando a questão dos cachorros 

abandonados nas ruas de Coxilha, ponderando que é necessário tomar providências 

urgentes a respeito, inclusive essa questão já foi levantada na Casa há meses, sugerindo 

para convocar os Secretários da Agricultura, Meio Ambiente e Saúde para que venham 

à Casa para tentar encontrar soluções a respeito.  O Senhor Presidente salientou que se 

trata de um problema que estão debatendo há meses na Casa e é preciso encontrar uma 

solução, e sugeriu convidar todos os Secretários para tratar da questão. O Vereador 

Gilberto Maier Fernandes sugeriu que se realize campanha de conscientização com a 

comunidade para que mantenham seu cão em casa, pois é sua responsabilidade. O 

Vereador André Luiz Daré mencionou que também se preocupa com a questão e teme 

que esses cães ataquem as crianças. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor 

Presidente, encerrou a presente Sessão, marcando a próxima, excepcionalmente, para o 

dia 08 de setembro de 2015, terça-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que 

após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 


