
 

ATA N°. 1119 DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos nove dias do mês de dezembro 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 Nº1118 de dois de dezembro de dois mil e quinze, 

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

Comunicações e Convites, agradeceu a presença do Senhor Anselmo proprietária da 

Cerâmica São Judas. Ainda, o Senhor Presidente, parabenizou aos Vereadores Valdir e 

Eni que estão de aniversário no mês. Também mencionou que ficou decepcionado com 

a Expo Sertão, pois não enviaram convite à Casa, ponderando que foi uma falta de 

respeito com o Município, e com o Legislativo. Lembrou aos Senhores Vereadores que 

está aberto o período para protocolarem as Chapas para eleição da Mesa Diretora 2016. 

Após, o Senhor Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores: Adão 

Airton de Oliveira; Gilberto Maier Fernandes; João Eduardo Oliveira Mânica 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: Indicação 005/15 em 10 de abril de 2015, sugere ao Executivo 

que envie um Projeto de Lei, autorizando o pagamento referente à indenização de 



 

Imóvel. (Autoria dos Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Eni Webber, João Eduardo 

Oliveira Mânica e Milton dos Santos Amarante); Requerimento nº003/2015, requer 

que sejam asfaltadas as Ruas Miguel N. Vidal, Gabriel França, e suas transversais, 

contudo os cordões em ambas as Ruas no Núcleo Habitacional Thereza Pacheco na 

Cohab. (Autoria do Vereador Adão Airton de Oliveira) e Pedido de Providência 

nº013/15 em 01 de dezembro de 2015, realizar a limpeza dos entulhos depositados na 

Secretária de Obras, pois os moradores estão reclamando da proliferação dos ratos e 

insetos. (Autoria dos Vereadores: Alberto Manica de Ramos, Antônio Antunes da Silva, 

André Luiz Daré, Gilberto Maier Fernandes, Milton dos Santos Amarante e Valdir 

Graminho de Souza). Em seguida, o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, 

colocando em discussão as seguintes matérias: Indicação n°005/15; Requerimento 

n°003/15; Pedido de Providência n°011/15, em discussão não houve manifestações e 

em votação obtiveram Aprovação Unânime. Após passou à discussão o Pedido de 

Providência n°013/15, em discussão o Vereador Gilberto Maier Fernandes destacou a 

importância do Pedido devido o grande número de doenças que o acúmulo de lixo pode 

desenvolver, em votação, obteve Aprovação Unânime. Prosseguindo, o Senhor 

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

que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, lamentando as 

colocações do Senhor Presidente a respeito da Expo Sertão, pois o Vice-Presidente do 

Sindicato de Sertão ligou e disse que iria vir à Casa, e ele disse que não havia 

necessidade, pois convidaria todos através da Tribuna. Também lamentou que a 



 

matérias de sua autoria protocoladas no início do ano só foi à votação agora, 

questionando qual o motivo dessa atitude, ponderando que os Vereadores devem ser 

imparciais, e espera que o futuro Presidente respeite os Vereadores, pois estão 

representando o povo que os elegeu. Após, fez uso da Tribuna o Vereador Gilberto 

Maier Fernandes, mencionando a preocupação da Comunidade Coxilhense a respeito da 

radiação que as Antenas instaladas no Município, diante disso, solicitou um Pedido de 

Providência ao Executivo realizarem a medição dos níveis de radiação, pois o técnico 

consegue detectar se existe ou não interferência ou riscos para a população. Em seguida 

fez uso da Tribuna o Vereador João Eduardo Oliveira Mânica, saudando aos presentes, 

agradeceu a Secretaria de Saúde pelo empenho no atendimento de sua mãe, e 

parabenizou a equipe que realiza seu trabalho de forma eficiente, Coxilha está bem 

estruturada na questão Unidade Básica de Saúde. O Vereador relatou que a Comunidade 

Coxilhense parabenizou ao Legislativo pelo repasse das sobras em benefício da 

Comunidade, sendo graças a economia do Legislativo que o Município poderá realizar 

obras e consertos. O Vereador questionou o que o Executivo está fazendo para reduzir 

gastos e enfrentar a crise que o País está enfrentando para que retorne em benfeitorias 

ao Município, sugerindo que os nove Vereadores deveriam conversar com o Prefeito 

para discutir a questão e encontrar uma saída para reduzir os gastos do Executivo. 

Prosseguindo, conforme inscritos, ocupou a Tribuna o Vereador Milton dos Santos 

Amarante, cumprimentou aos presentes, ponderando que a Expo Sertão foi um descaso, 

falta de respeito com o Município de Coxilha, pois o contribuímos com o Sindicato em 



 

torno de R$100.000,00 (cem mil reais) por ano, por isso, que ele lutará para criar o 

Sindicato Rural de Coxilha. Também, mencionou que Coxilha não está com “espirito 

natalino”, tendo em vista que há um Secretário específico para Serviços Urbanos e não 

aparece o trabalho, salientando que estão brincando com o dinheiro público, pois a 

arrecadação do Município aumentou e o número de Secretarias também, e com isso 

questionou também ao Executivo que medidas estão tomando para reduzir seus gastos. 

Sobre a questão das Antenas, ressaltou que a radiação emitida é alta, e deveriam ser 

instaladas no mínimo a um quilometro de distância da Cidade, e se trata de uma questão 

preocupante, pois há vários casos de pessoas com problemas de saúde nas proximidades 

do local onde a Antena está instalada. O Senhor Presidente lembrou ao Vereador Adão, 

que é o Presidente que responde pela Casa, cabendo a ele decidir se é necessário ou não 

que as pessoas venham convidar para os eventos. Como não havia mais nada a tratar, o 

Senhor Presidente, encerrou a presente Sessão, marcando a próxima, para o dia 14 de 

dezembro de 2015, segunda-feira, às 08h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após 

lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


