
 

ATA N°. 1111 DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e quinze às oito 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 Nº1110 de cinco de outubro de dois mil e quinze, 

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

Comunicações e Convites, o Senhor Presidente agradeceu a presença da comunidade, 

em especial da equipe do Sicredi. E mencionou sobre o Ofício disponível na mesa dos 

Senhores Vereadores que os convida para participarem do evento em comemoração ao 

Dia das Crianças que ocorrerá no dia 14 de outubro. Após, o Senhor Presidente abriu 

inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores: Adão Airton de Oliveira, João Eduardo 

Oliveira Manica, Valdir Graminho de Souza e Milton dos Santos Amarante, solicitaram 

inscrição. Prosseguindo, como não havia matéria para Pauta do Dia, o Senhor 

Presidente, passou à Ordem do Dia, colocando em discussão o Pedido de Informação 

nº003/2015, o Vereador Adão Airton de Oliveira salientou que o Pedido é uma forma 

dos Vereadores obterem informações referentes aos gastos com diárias, arrecadação, 

para poderem repassem essas informações à Comunidade Coxilhense. O Vereador 

Antônio Antunes da Silva relatou que foi ele quem denunciou as primeiras diárias 



 

gastas do Município, ponderando que os Servidores e Vereadores que quiserem fazer 

cursos deveriam pagar com seu dinheiro, pois recebem muito bem, e podem pagar. A 

Vereadora Eni Webber salientou que é importante obter informações corretas em 

relação aos gastos em diárias, ponderando que os cursos são importantes, e os 

Vereadores e Servidores têm que se aperfeiçoarem para atender melhor a população e 

acompanhar as mudanças. Ainda, mencionou que o Vereador Antônio generaliza 

demais a questão dos cursos, não é porque ele nunca fez cursos tenha mais méritos que 

os demais Vereadores, pois muitos foram para aprender e repassaram o conhecimento à 

Comunidade, e fizeram uso das diárias com responsabilidade. O Senhor Presidente 

esclareceu que o Pedido de Informação em discussão é sobre os valores gastos em 

diárias do Executivo, pedindo, portanto, que os Vereadores discutissem sobre o assunto, 

e em relação as diárias gastas do Legislativo serão discutidas em outra oportunidade, 

salientando que o Legislativo no ano de 2015 conseguiu economizar com a ajuda dos 

Servidores e Vereadores, e com isso poderá construir duas salas de aula, conserto da 

cobertura do ginásio e a mini estação de saneamento básico. Em votação, o Pedido de 

Informação n°003/2015, obteve Aprovação Unânime. Após, passou à discussão o 

Pedido de Providência n°008/2015, o Vereador Adão salientou a importância do 

Pedido, pois os abrigos estão em péssimas condições. Em votação, o Pedido 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, parabenizando aos professores pela passagem de seu dia, 



 

15 de outubro. O Vereador pediu que a Secretaria da Saúde promovesse uma Campanha 

“Outubro Rosa”, que distribuam informativos à Comunidade incentivando a prevenção. 

Também, relatou os seguintes faros: a Comunidade está na expectativa para o 

recapeamento do asfalto; ele juntamente com Vereador João, e a Vereadora Eni foram à 

Chapada visitar a usina de tratamento de saneamento básico, agradecendo ao Secretário 

do Meio Ambiente pela atenção e cordialidade; no dia 12 de outubro, aconteceu a festa 

em honra Nossa Senhora Aparecida do Bairro Cohab, no Salão São João Batista, 

sentindo-se orgulhoso, pois o Legislativo Aprovou o repasse de recursos para ajudar na 

construção do salão. Prosseguindo, o Vereador João fez uso da Tribuna, cumprimentou 

aos presentes, parabenizando aos organizadores pela grandiosa festa realizada em honra 

Nossa Senhora Aparecida do Bairro Cohab no dia 12 de outubro. E, o Vereador 

salientou que é necessário tomar providências urgentes a respeito do policiamento do 

Município, relatando sobre o assalto ocorrido na residência do Senhor Airton Briancini, 

onde os policiais demoraram quarenta minutos para chegar ao local, e mencionou que é 

difícil conseguir contato com eles, não atendem o celular, temendo que ocorram fatos 

mais graves no Município. A Vereadora Eni sugeriu que novamente o Legislativo 

convoque o Coronel para que venha à Casa para tratar sobre a questão, pois parece que 

as coisas infelizmente funcionam apenas quando ocorrem reuniões. O Vereador João 

sugeriu que a exemplo do Município de Sertão se contratasse uma empresa de 

segurança privada. Após fez uso da Tribuna o Vereador Valdir Graminho de Souza, 

saudou aos presentes, salientou a importância de ser representante da Comunidade no 



 

Legislativo, e ainda destacou que os Vereadores estão participando e apoiando aos 

eventos promovidos pelas Capelas, sendo uma forma de ouvir a população, onde através 

de uma conversa é possível esclarecer dúvidas, ouvir sugestões. Prosseguindo com a 

Ordem dos Inscritos, passou à Tribuna o Vereador Milton dos Santos Amarante, 

cumprimentou aos presentes, mencionando que Coxilha é a “prática do comodismo”, 

onde a autoridade máxima do Município é o Prefeito, portanto, a responsabilidade é 

dele, pois as ruas estão intransitáveis, os abrigos dos ônibus abandonados,  placas 

caídas, não faz manutenção, alto custo do recolhimento de lixo, ponderando que o 

Prefeito se acomodou, indagando o que ele fez até o momento, só contratações de 

servidores, criação de Secretarias, é hora de tomar providências, e sugeriu que o 

Legislativo não aprove trinta por cento do orçamento, apenas cinco por cento, assim 

todas as decisões terão que passar pela Casa. Ainda, o Vereador mencionou que está 

preocupado com a questão da Antena instalada no Município, pois os moradores da rua 

estão com problemas de saúde, a maioria com câncer, sugerindo ao Senhor Presidente 

que envie um ofício à Empresa responsável para realizar a medição da radiação. O 

Senhor Presidente ressaltou que convocará o Comandante da Brigada para que venha à 

Casa para tratar da questão da segurança do Município, pois realmente estamos 

desamparados, e ainda salientou que é importante a participação da comunidade, e 

também a substituição dos brigadianos que estão em Coxilha. Como não havia mais 

nada a tratar, o Senhor Presidente, encerrou a presente Sessão, marcando a próxima para 



 

o dia 19 de outubro de 2015, segunda-feira, às 08h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta 

que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

  

 


