
 

 

ATA N°. 1011 DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos três dias do mês de setembro de dois mil e treze às nove horas e trinta minutos 

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

Ramos, Antônio Antunes da Silva, Eni Webber, 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 1010 de vinte e seis de agosto de dois mil e treze, que 

depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. O Senhor 

Presidente leu a resposta da Indicação n° 041/13 através do Ofício Gabinete nº 181/13 

em 02 de setembro de 2013. Também salientou que após a Sessão será feita entrega de 

Moção de Reconhecimento Senhor Anildo Mazutti e Família, uma justa homenagem 

pelos seus quinze anos de empreendedorismo no nosso Município. Após, o Senhor 

Presidente abriu as inscrições à Tribuna Livre. Os Vereadores Adão Airton de 

Oliveira, Alberto Manica de Ramos e Valdir Graminho de Souza solicitaram inscrições. 

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° 1.463, de 29 de agosto de 2013, que altera o Art. 

7º da Lei Municipal nº 676, de 06 de fevereiro de 2004, e dá outras providências, 

Encaminhado para Análise das Comissões, e Projeto de Lei n° 1.465, de 30 de 

agosto de 2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Convênio com o 



 

 

Banrisul S.A., e Instituições de Microcrédito credenciadas no âmbito do Programa 

Gaúcho de Microcrédito, e dá outras providências, Encaminhado para Análise das 

Comissões.  Em seguida, o Senhor Presidente passou para Ordem do Dia, solicitando 

ao primeiro Secretário que efetuasse a leitura do Parecer nº 055/2013 da Comissão 

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

do Projeto de Lei nº 1.461/2013, 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, não houve manifestações e em 

votação, o Projeto 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, relatando que esteve 

representando o Legislativo no Município de Vila Lângaro na abertura da Expo, 

salientando que será um grande evento, e ponderou que Vila Lângaro é um Município 

mais novo de Coxilha e já está na segunda edição da feira e Coxilha deveria também se 

organizar para realizar. O Vereador também mencionou a questão da cobrança para 

esgotar os poços negros, pois a população está reclamando do valor de R$ 220,00 

(duzentos e vinte reais), ponderando que o Município deve tomar providências. 

Também questionou o porquê o Executivo não enviou o Projeto para pagamento dos 

Conselheiros Tutelares relativo ao ano de 2012. Ainda, o Vereador relatou a vistoria 

feita ao transporte escolar, sendo um direito do Vereador essa ação, salientando que não 

se trata de perseguição particular, e fizeram a vistoria por insistência do Vereador João 



 

 

Eduardo Oliveira Mânica, e em conversa com o proprietário do ônibus, Milani, 

parabenizou a atitude dos Vereadores. O Vereador Adão também levantou a questão da 

luz na entrada da coabe, há mais de quinze dias que a luz não liga, pedindo providências 

para garantir segurança às pessoas que transitam no local. Após, o Senhor Presidente 

solicitou ao Vereador Alberto Manica de Ramos que ocupasse seu espaço. O Vereador 

cumprimentou aos presentes, relatando que o Executivo adquiriu asfalto para realizar 

operação “tapa buracos” na cidade. Também relatou que esteve em Arroio de Fátima 

prestigiando a passagem dos cavaleiros de Estação que irão a São Domingos apoiarem 

os agricultores na questão das demarcações das terras indígenas, sugerindo que entrasse 

em contato com as Câmaras de Vereadores da região para realizar um protesto de 

incentivo e apoio aos agricultores. Também mencionou o relato do Prefeito de Mato 

Castelhano e de Vila Lângaro, sobre os problemas com as arrecadações municipais. O 

Vereador Antônio Antunes da Silva lamentou a questão das demarcações de terras para 

indígenas, pois há agricultores que possui registro da terra com mais de oitenta anos, 

pagaram por elas, produzem e geram renda, parabenizando o movimento de apoio aos 

agricultores, e ainda considera uma falta de respeito tirar a terras produtivas dos 

agricultores, enquanto em Brasília gastam o dinheiro público, desviam verbas, e são 

responsáveis por esse tipo de Projetos e Leis.  O Vereador Adão Airton de Oliveira 

lamentou a injustiça com os agricultores, e mencionou que assinou o manifesto na Expo 

Não-Me-Toque e esteve também em uma audiência em Mato Castelhano com a 

presença de doze Deputados, e sugeriu que quando os cavaleiros chegarem em São 



 

 

Domingos do Sul que a Câmara de Coxilha fosse representada pelos Vereadores. Em 

seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Vice-Presidente, Vereador Antônio Antunes 

da Silva que assumisse a Presidência da Casa para que ele pudesse usar a Tribuna. 

Assumindo a Presidência, o Vereador Antônio Antunes da Silva, solicitou ao Vereador 

Valdir Graminho de Souza que ocupasse a Tribuna. O Vereador cumprimentou aos 

presentes, ponderando que não adianta falar de Brasília, pois é preciso se focar nos 

problemas do Município. Também o Vereador manifestou sua indignação com a 

reportagem da Rádio Uirapuru, onde menciona o Município de Coxilha, e surgiram 

piadas de alguns sobre a Brigada Militar de Coxilha, sendo que a Brigada de Coxilha 

está desenvolvendo muito bem seu trabalho, e ainda concluiu que esse tipo de matéria é 

para denegrir a imagem do Município. Sobre a questão da iluminação, o Vereador disse 

que o Executivo adquiriu equipamentos modernos e com maior durabilidade e fará a 

troca dos danificados. Também relatou que está sendo construido novos poços negros 

com os padrões exigidos, ao contrário de como era feito no passado, pois Coxilha 

cresceu de forma desordenada, sem acompanhamento, e hoje quem está sofrendo as 

consequências é Administração atual e os Vereadores, portanto, não adianta culpá-los 

por erros do passado. O Vereador Antônio Antunes da Silva, solicitou que fosse enviado 

ofício para a Rádio Uirapuru para esclarecer a matéria citada pelo Vereador Valdir, pois 

para publicarem notícias devem ter provas. Após, o Vice-Presidente, devolveu a 

Presidência ao Vereador Valdir Graminho de Souza. Assumindo a Presidência, fez a 

entrega da placa de Moção de Reconhecimento ao Senhor Anildo Mazutti e Família, 



 

 

onde fez um breve histórico da trajetória do empresário e o agradeceu por acreditar e 

investir no Município de Coxilha. O Senhor Anildo agradeceu a iniciativa dos 

Vereadores, e mencionou que se sente feliz por estar completando quinze anos em 

Coxilha. Como nada mais havia a ser tratado, o Senhor Presidente, encerrou a Sessão, 

marcando a próxima excepcionalmente para o dia 11 de setembro de 2013, quarta-feira, 

às 09h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será assinada 

pelos seguintes Vereadores: 

 


