
 

ATA N°. 1132 DO DIA 11 DE ABRIL DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos onze dias do mês de abril de dois mil e dezesseis às oito horas e trinta minutos 

reuniram-se os Senhores Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Alberto Manica de 

Ramos, Antônio Antunes da Silva, Eni Webber, Fernando de Albuquerque, 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 Nº1131 de quatro de abril de dois mil e dezesseis, 

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

Senhor Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores: Adão Airton de 

Oliveira, Alberto Manica de Ramos, Milton dos Santos Amarante e Eni Webber 

solicitaram inscrições. Prosseguindo, o Senhor Presidente passou à Pauta do Dia, 

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

leitura das seguintes matérias: Projeto de Lei n° 1.667, de 01 de abril de 2016, dispõe 

sobre a contratação por tempo determinado de 01 (um) Psicólogo e 01 (um) Técnico em 

Contabilidade, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, 

nos termos do art.37, IX, da Constituição Federal e dá outras providências; Projeto de 

Lei n° 1.668, de 04 de abril de 2016, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 

subvenção social ao Centro Cultural e de Assistência Social Ilso José Webber, abre 

crédito especial e dá outras providências; Projeto de Lei n° 1.669, de 04 de abril de 

2016, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social à 

Universidade de Líderes Juventude sem Fronteiras de Coxilha – UNILIDER, abre 

crédito especial e dá outras providências; Projeto de Lei n° 1.670, de 07 de abril de 

2016, autoriza o poder Executivo a abrir crédito especial no orçamento/2016, no valor 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais), todos os Projetos foram Encaminhado para Análise 

das Comissões.  Pedido de Providência nº 019/2016: Reparo das lâmpadas na 

Comunidade de Colônia Miranda. (Autoria dos Vereadores: Adão Airton de Oliveira, 

Eni Webber e João Eduardo Oliveira Mânica). Em seguida, o Senhor Presidente passou 



 

à Ordem do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário que efetuasse a leitura do Parecer 

nº024/2016 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei N°1.667/2016, onde emitiram 

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

Aprovação Unânime. Após, passaram à discussão os seguintes Pedidos de 

Providências: Pedido de Providência nº016/2016, o Vereador Valdir Graminho de 

Souza destacou a importância do Pedido, pois se trata de um local de dá acesso a nossa 

cidade, uma situação vergonhosa para o Município. O Vereador Adão Airton de 

Oliveira ressaltou que se trata de um antigo Pedido de Providência, pois foi solicitado 

ao Ex-Secretário de Habitação, Jorge do Prado que tomasse providências, porém, não 

fez nada para solucionar o problema, ponderando que é vergonhoso para Coxilha. O 

Senhor Presidente mencionou que concorda com as colocações feitas, pois a entrada do 

perímetro urbano é o cartão postal da cidade, sugerindo que deveria ser feito o 

alargamento da estrada e embelezamento do local. Em votação, obteve Aprovação 

Unânime. Em discussão o Pedido de Providência n°017/2016, o Vereador Alberto 

Manica de Ramos salientou que devido aos reparos do asfalto, os quebra-molas ficaram 

baixos, e infelizmente há motoristas que não têm educação, não respeitam a velocidade. 

O Vereador Adão Airton de Oliveira ponderou que se trata de uma medida de grande 

importância, e sugeriu que se instalasse um redutor de velocidade na Avenida Ilso José 

Webber em frente a Sementes Webber, pois há entrada e saída de máquinas, e os 

veículos estão transitando em alta velocidade. Em votação foi Aprovado por 

Unanimidade. Pedido de Providência n°018/2016, não houve manifestações, e em 

votação obteve Aprovação Unânime. Prosseguindo, o Senhor Presidente passou ao 

período da Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Adão Airton de Oliveira que 

ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, parabenizando ao 

Senhor Presidente pela iniciativa de realizar a reunião com o Reitor da UPF, para tratar 

do prédio da Universidade na Área Industrial do Município, e agradeceu ao Reitor por 

ter enviado a cópia do contrato, ao Assessor Jurídico do Legislativo que participou da 



 

reunião, ponderando que o objetivo da Área Industrial é a geração de empregos, 

questionando o porquê construir mais um escritório no local. Ainda, o Vereador, 

parabenizou a Comunidade de Coxilha e visitantes que participaram do 2ª Etapa da 

Copa Norte de Velocross, realizada no dia 09 e 10 de abril em Coxilha, junto ao CT 

Scapini, em especial parabenizou ao grupo Arranca Toco, pela coragem e à Família 

Scapini, sugerindo do Legislativo realizar uma homenagem a eles, e que incluíssem no 

calendário de eventos do Município, para incentivarem a pratica do esporte. Em seguida 

fez uso da Tribuna o Vereador Alberto Manica de Ramos, saudou aos presentes, 

relatando que no ano passado também havia solicitado audiência com o Reitor da UPF 

para tratar da questão, porém, não foi atendido. Parabenizou ao Bernardo Zílio, que 

representou muito bem o Município na 2ª Etapa da Copa Norte de Velocross, e em 

especial à família Scapini pela construção da pista e organização, onde é uma das 

melhores pistas da Copa Norte, e espera que nos próximos eventos haja apoio do 

Executivo, pois é um local que o Município poderá usufruir, para realização de outras 

mobilidades de eventos. E, sugeriu que o Executivo e Legislativo ajudem na instalação 

de energia elétrica. Após, passou à Tribuna o Vereador Milton dos Santos Amarante, 

cumprimentou aos presentes, e parabenizou ao Fábio Scapini pela coragem em construir 

uma pista de Velocross, pois há pouco incentivo ao Esporte no Município, ressaltando 

que essas pessoas que investem no Município deveriam ser valorizadas. O Vereador 

mencionou sobre o Programa do Rádio do Executivo e Legislativo que não contempla 

os agricultores, como, por exemplo, cotações agrícolas, sugerindo mudanças na forma 

de apresentação do programa. Ainda, relatou que agricultores comentaram que há dois 

anos comparam bueiros e até o momento não foram instalarem, e também, estão 

cobrando R$ 40,00 (quarenta) reais por hora para realizar serviços com as máquinas da 

Prefeitura nas propriedades rurais, ponderando que se trata de desvio de verbas públicas, 

roubo, e se for denunciado e provado ao Ministério Público certamente os responsáveis 

irão para cadeia. Também mencionou que de nada adianta ter asfalto bonito e deixarem 

terra nos barrancos, pois quando realizarem os serviços deveria ser bem feito. O 



 

Vereador Fernando de Albuquerque esclareceu que quando foi Secretário de Obras, era 

responsável pelas estradas, foi disponibilizada uma máquina exclusivamente para 

estradas, salientando que não era sua responsabilidade realizar serviços nas 

propriedades e nem dentro do perímetro urbano, para isso havia a Secretaria da 

Agricultura e Secretaria da Habitação e Serviços Urbanos. Prosseguindo, de acordo com 

a ordem dos inscritos, fez uso da Tribuna a Vereadora Eni Webber, saudou aos 

presentes, reforçando o convite para participaram do 1° Festival da Música Livre, um 

evento cultural promovido pelo Projeto Viver, com o objetivo de incentivar, revelar 

talentos, e valorizar os artistas locais, e espera seja incluída no calendário de eventos 

Municipais. Mencionou que deixou uma cópia na Câmara do relatório de prestação de 

contas do dinheiro do fundo Municipal da Criança e do Adolescente utilizado no ano de 

2015 e pediu que os Vereadores analisassem com carinho o Projeto de Lei nº 

1.668/2016, que concede subvenção social ao Projeto Viver, pois necessitam para dar 

continuidade nas atividades realizadas. O Vereador Adão Airton de Oliveira pediu que o 

Executivo enviasse a prestação de contas do Projeto Viver e da Universidade de 

Líderes, pois já enviaram os Projetos para análise e aprovação. E, sobre a saída/entrada 

que dá acesso à Comunidade de Colônia Miranda, há anos que tem problemas, e devido 

a realização do evento de Velocross, os visitantes levaram uma imagem negativa do 

local. Ainda, a Vereadora questionou se havia maiores informações sobre a realização 

da feira do Brás que será realizada em maio, se o Executivo está tomando as 

providências cabíveis sobre o alvará e valores que serão cobrados. O Senhor Presidente 

agradeceu ao Assessor Jurídico do Legislativo e aos Vereadores que puderam participar 

da reunião com o Reitor da UPF, para tratar da questão do prédio da Universidade na 

Área Industrial de Coxilha. O Assessor Jurídico, Ivo Rudinei da Costa relatou o que foi 

tratado na reunião. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente encerrou a 

presente Sessão, marcando a próxima para o dia 11 de abril de 2016, segunda-feira, às 

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

seguintes Vereadores:  


