
 

 

ATA N°. 1003 DO DIA 08 DE JULHO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos oito dias do mês de julho de dois mil e treze às dezoito horas e trinta minutos 

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

Ramos, Antônio Antunes da Silva, Fernando Albuquerque, Gilberto Maier Fernandes, 

João Eduardo Oliveira Mânica, Milton dos Santos Amarante e Valdir Graminho de 

Souza, em Sessão Plenária e Ordinária. Abertos os trabalhos da Sessão, o Senhor 

Presidente solicitou ao segundo Secretário, Vereador Fernando Albuquerque, que 

efetuasse a leitura da Ata Nº 1002 de dois de julho de dois mil e treze, que depois de 

lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime.  Em seguida o Senhor 

Presidente abriu as inscrições à Tribuna Livre, o Vereador Adão Airton de Oliveira 

solicitou inscrição. Prosseguindo a Sessão, o Senhor Presidente passou para a Pauta do 

Dia, solicitando ao primeiro Secretário, Vereador Gilberto Maier Fernandes, que 

efetuasse a leitura das seguintes matérias: Projeto de Lei n° 1.450, de 02 de julho de 

2013, que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito especial no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), destinados a Auxílio Financeiro para 7ª Região Tradicionalista, 

com a finalidade de custear a locomoção do laçador Rodrigo Elias Rocha Moretto, 

transporte do animal e alimentação do 16º Rodeio Crioulo Nacional dos Campeões a 

realizar-se na cidade de Jataí - GO, e dá outras providências, Encaminhado para 

Análise das Comissões; Projeto de Lei n° 1.451, de 05 de julho de 2013, que autoriza 

o Poder Executivo a abrir um crédito especial no valor de R$ 2.280,79 (dois mil, 

duzentos e oitenta reais e setenta e nove centavos), destinados à Devolução ao Estado 



 

 

do Rio Grande do Sul referente a juros e saldo do Convenio FPE nº 2387/2012, 

referente ao Programa Insumos Agrícolas para atividades relativas a Bovinocultura para 

o Leite e dá outras providências, Encaminhado para Análise das Comissões; e 

Projeto de Lei n° 1.452, de 05 de julho de 2013, que dispões sobre o Estágio de 

Estudantes em Órgãos da Administração Municipal e dá outras providências, 

Encaminhado para Análise das Comissões. Após, o Senhor Presidente passou para o 

período da Ordem do Dia, solicitando ao primeiro Secretário que efetuasse a leitura do 

Parecer nº039/13 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas que tratam do Projeto de Lei nº1.446/2013, onde as Comissões 

se posicionaram Favoravelmente ao Projeto, não havendo óbice quanto a sua 

aprovação e estando em condições de ser levado à análise pelo Plenário da Casa. Em 

discussão, o Projeto, não houve manifestações e em votação obteve Aprovação 

Unânime. Logo após o primeiro Secretário efetuou a leitura do Parecer nº041/13 da 

Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas 

que tratam do Projeto de Lei nº1.448/2013, onde as Comissões se posicionaram 

Favoravelmente ao Projeto, não havendo óbice quanto a sua aprovação e estando em 

condições de ser levado à análise pelo Plenário da Casa. O Projeto passou para 

discussão, não havendo manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. Em 

seguida foi efetuada a leitura do Parecer nº 042/13 da Comissão Geral de Pareceres e 

da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas que tratam do Projeto de Lei 

nº1.449/2013, onde as Comissões se posicionaram Favoravelmente ao Projeto, não 



 

 

havendo óbice quanto a sua aprovação e estando em condições de ser levado à análise 

pelo Plenário da Casa. Em discussão, o Projeto, não houve manifestações e em votação 

foi Aprovado por Unanimidade. Após o Senhor Presidente colocou em discussão a 

Indicação n°038/2013, o Vereador Alberto Manica de Ramos destacou a importância 

da Indicação devido as dificuldades de passagem de pedestres e estacionamento de 

veículos em frente a Unidade Básica de Saúde, portanto, a Indicação se colocada em 

prática fará com que se organize o local para estacionamento além do embelezamento, 

pois o local fica na entrada da cidade. O Vereador Milton dos Santos Amarante 

mencionou que é favorável a Indicação, pois os pedestres têm que andar no meio da rua 

porque não há passeios, nem calçadas, correndo riscos de acidentes, e ainda relatou que 

em outras Legislaturas já haviam solicitado o alargamento e padronização da rua.  O 

Vereador Antônio Antunes da Silva questionou o que está impedido de fazer e o porquê 

ainda não foi tomada nenhuma providência a respeito, pois já fora solicitado o 

alargamento e padronização há anos, relatando que já aconteceram acidentes no local, e 

salientou que gostaria de ser Secretário de Obras apenas por trinta dias para efetuar a 

obra, pois considera simples a execução. O Vereador Adão Airton de Oliveira considera 

de grande importância a Indicação e espera que o Prefeito execute, pois ele não está 

atendendo nem os Vereadores da posição, relatando que o Prefeito Ildo fez o 

alargamento de ruas em sua administração. Em votação, a Indicação obteve Aprovação 

Unânime. Logo após, o Senhor Presidente passou para o período da Tribuna Livre, 

solicitando ao Vereador Adão Airton de Oliveira que ocupasse seu espaço. O Vereador 



 

 

cumprimentou aos presentes, pedindo o conserto dos bancos em frente ao Colégio 

Pantaleão Thomaz que estão rachados, podendo ocasionar acidentes. O Vereador 

parabenizou a participação da comunidade Coxilhense nas definições sobre o Ciclo 

Orçamentário Estadual 2013/2014, e escolha das demandas Municipais. Também 

parabenizou a diretoria e a comissão da Capela São João Batista pela belíssima festa de 

inauguração do salão, porém, criticou o Senhor Prefeito, pois não era o momento para 

tais colocações, considerando um “fiasco”. O Vereador mencionou que na Casa estão 

aprovando várias matérias de incentivo aos Torneios de Laço, pedindo que também 

fossem cobrados e incentivados outros campeonatos, como de bocha, vôlei e futebol. O 

Vereador Alberto Manica de Ramos pediu o uso da palavra, salientando que ele está 

cobrando, porém para o campeonato de bochas é preciso a conclusão da cancha no 

salão, e quanto ao futebol considera mais complicado de se organizar devido a falta de 

equipes. Retomando a palavra o Vereador Adão parabenizou o belíssimo trabalho da 

Brigada Militar na festa de inauguração do salão São João Batista. O Senhor Presidente 

agradeceu a participação e colaboração dos Senhores Vereadores na inauguração do 

salão em nome do Presidente da Capela São João Batista, Senhor Claudecir Bernieri. 

Ponderou ainda que lamenta o ocorrido na festa, pois quando há autoridades presentes 

como Prefeito e Presidente da Câmara devem ser respeitados e convidados para cortar a 

fita inaugural, mas em Coxilha infelizmente não sabem conviver com a política. Sobre a 

reunião das definições sobre o Ciclo Orçamentário Estadual 2013/2014, e escolha das 

demandas Municipais se sentiu orgulhoso da presença em grande número da 



 

 

comunidade, ponderando que sempre sonhou em organizar a comunidade, e ressaltou 

que o êxito foi devido ao empenho das funcionárias que foram as ruas convidando e 

divulgando. Em seguida, como nada mais havia a ser tratado, o Senhor Presidente 

encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 15 de julho de 2013, segunda-feira, 

às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será assinada 

pelos seguintes Vereadores: 

 


