
 

ATA N°. 1117 DO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e quatro 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, 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 Nº1116 de dezesseis 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 mencionou o convite enviado para que 

os Senhores Vereadores participem da abertura do Campeonato Municipal de Futebol 

Sete. Após, o Senhor Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores: Eni 

Webber e Milton dos Santos Amarante solicitaram inscrição. Prosseguindo, o Senhor 

Presidente passou à Pauta do Dia, solicitando ao Vereador Gilberto Maier Fernandes 

que efetuasse a leitura das seguintes matérias: Projeto de Lei n°1.641, de 13 de 

novembro de 2015, autoriza o Executivo a promover venda de imóvel situado na Área 

Industrial e Comercial Ângelo Basegio em favor da Empresa R.P.Z. Indústria e 

Comércio de Papel LTDA – EPP, e dá outras providências, e Projeto de Lei n°1.643, 

de 13 de novembro de 2015, autoriza o Executivo a promover venda de imóvel situado 

na Área Industrial e Comercial Ângelo Basegio em favor da Empresa Comercial Mate 

Amargo LTDA – ME, e dá outras providências, os Projetos foram Encaminhados para 



 

Análise das Comissões. Em seguida, o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, 

solicitando ao Vereador Gilberto efetuou a leitura do seguinte Parecer: Parecer 

nº079/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei n°1.639/2015, onde emitiram 

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

obteve Aprovação Unânime. Logo após, passou à discussão os seguintes Pedidos de 

Providências: Pedido de Providência nº009/2015 e Pedido de Providência 

nº010/2015, não houve manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. 

Após, o Senhor Presidente passou à Tribuna Livre, solicitando a Vereadora Eni 

Webber que ocupasse seu espaço. A Vereadora cumprimentou aos presentes, 

agradecendo a presença dos Vereadores que participaram do almoço festivo em 

homenagem aos 10 (dez) anos do Projeto Viver, e da placa entregue pelo Legislativo 

Municipal em homenagem ao Projeto. Ainda, a Vereadora mencionou que está feliz 

com o inicio das obras de reparos do asfalto na Avenida. Prosseguindo, passou à 

Tribuna o Vereador Milton dos Santos Amarante, saudando aos presentes, ponderou que 

os Projetos que tratam sobre vendas de imóveis na Área Industrial devem ter em anexos 

os mapas com a exata localização da área que será vendida. O Vereador comunicou que 

passa a fazer parte do Partido do PDT, pois o partido do DEM foi extinto do Município 

de Coxilha, onde há vinte quatro anos era filiado no Partido, que sempre trabalhou em 

prol de Coxilha, e continuará defendendo os interesses da Comunidade, realizando seu 

trabalho com responsabilidade e dedicação. O Senhor Presidente mencionou que é uma 



 

honra em ter como filiado ao PDT o Vereador Milton dos Santos Amarante. Também, o 

Senhor Presidente, salientou que irá convocar os Membros do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento de Coxilha – CONDECO, que participem na próxima Sessão, para 

prestar esclarecimentos referentes à venda de imóveis na Área Industrial, e sobre as 

empresas que protocolaram interesse de se instalar no Município no período de 2013 a 

2015, pois há pessoas do Município que protocolaram e não foram atendidos, deveria 

ser prioridade dar oportunidade aos Munícipes, assim como, a Rede Constru Útil que 

também protocolou interesse e não foi atendida, sendo que poderiam atender em torno 

de 90 (noventa) Municípios da região. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor 

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

dia 02 de dezembro de 2015, quarta-feira, às 08h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta 

que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 

 


