
 

ATA N°. 1115 DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos nove dias do mês de novembro 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, 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 Nº1114 de três de novembro de dois mil e quinze, que depois de lida e 

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

o Senhor Presidente informou que a Vereadora Eni Webber não compareceria a Sessão. 

Ainda, pediu aos presentes que ficassem em pé para prestar homenagem ao Senhor Ivo 

dos Santos de Oliveira e ao Senhora Elza Keller que faleceram.  O Vereador João 

Eduardo Oliveira Manica que em nome da família do Senhor Ivo dos Santos de Oliveira 

lamentou o seu falecimento.  Após, o Senhor Presidente abriu inscrições à Tribuna 

Livre, o Vereador Milton dos Santos Amarante e Alberto Manica de Ramos solicitaram 

inscrição. Prosseguindo, o Senhor Presidente passou à Pauta do Dia, solicitando ao 

Vereador Gilberto Maier Fernandes que efetuasse a leitura do Requerimento 

nº008/2015, que requerem que o Executivo Municipal elabore Projeto de Lei para que 

os familiares que possuam túmulos abandonados e em péssimas condições para 

tomarem providências a respeito, limpeza e conserto, caso contrário, poderão ser 

demolidos e cedidos o espaço a outras famílias que necessitem. Também que estipulem 



 

um prazo de 30 (trinta) dias para tomar as providências. (Autoria dos Vereadores: Adão 

Airton de Oliveira, Eni Webber, João Eduardo Oliveira Mânica e Milton dos Santos 

Amarante). Após, o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, solicitando ao 

Vereador Gilberto que efetue a leitura do Parecer nº077/2015 da Comissão Geral de 

Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do 

Projeto de Lei n°1.637/2015, onde emitiram Parecer Favorável. Em discussão, o 

Vereador Adão Airton de Oliveira Pediu Vistas do Projeto, para analisar melhor, pois 

se trata de um Projeto de grande importância. O Senhor Presidente aceitou o Pedido de 

Vistas. Em seguida, o Senhor Presidente passou à Tribuna Livre, solicitando ao 

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

cumprimentou aos presentes, salientando que está indignado com o comodismo, a falta 

de respeito, irresponsabilidade e incompetência do Senhor Prefeito, citando como 

exemplo, a instalação de placas para orientar as pessoas quanto ao percurso e a direção 

que devem seguir para chegar à Capela Mortuária, pois há pessoas de outras cidades que 

não sabem o local, pedido esse, feito através da Indicação 021/14, em 23 de setembro 

de 2014, e até o momento não instalaram. Ainda, o Vereador mencionou que a cidade 

de Coxilha está uma vergonha, o asfalto destruído, intransitável, ponderando que é 

responsabilidade do Senhor Prefeito tomar providências urgentes. E, pediu para que 

enviem Ofício ao Executivo para que instalem as placas indicativas sobre a Capela 

Mortuária no prazo de 30 (trinta) dias, caso contrário, ele irá instalar com recursos 

próprios. O Vereador Adão Airton de oliveira reiterou a importância da instalação das 



 

placas, e relatou a questão do grande acúmulo de lixo no Núcleo Habitacional Thereza 

Pacheco, pedindo que se tomem providências, pois se trata saúde pública. O Senhor 

Presidente também destacou a importância da instalação das placas indicando o local da 

Capela Mortuária. Após, assumiu a Presidência da Casa, o Vice-Presidente, Vereador 

Antônio Antunes da Silva, para que o Vereador Aberto Manica de Ramos ocupasse a 

Tribuna. O Vereador saudou aos presentes, sugerindo aos Senhores Vereadores que 

enviassem ofício convidando a Equipe de Saúde para que venham à Casa informar o 

número de pessoas doentes, tipos de doenças, a questão dos exames e a distribuição de 

remédios, tenho em vista os vários casos de câncer, e mortes no Município, pois está 

preocupado com a questão. Ainda, o Vereador, relatou que ficou muito triste com a 

entrega de prêmios do Campeonato de Bochas do Município, salientando que foi uma 

falta de respeito com os jogadores, ponderando que seria melhor nem realizar um 

campeonato para chegar ao final e não darem a devida importância. Também, lamentou 

o falecimento do Senhor Ivo dos Santos de Oliveira. Assumindo a Presidência, o 

Vereador Alberto Manica de Ramos, e não havendo mais nada a tratar, encerrou a 

presente Sessão, marcando a próxima para o dia 16 de novembro de 2015, segunda-

feira, às 08h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será 

assinada pelos seguintes Vereadores: 

 

 


