
 

 

ATA N°. 1012 DO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos onze 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 1011 de três de setembro de dois mil e treze, que 

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

Presidente abriu as inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores Adão Airton de Oliveira 

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° 1.464, de 30 de agosto de 2013, que autoriza o Poder Executivo a firmar 

convênio com o Hospital São José de Sertão – RS e Hospital Beneficente Dr. César 

Santos de Passo Fundo – RS, para atendimento médico-hospitalar e laboratorial à 

população do Município de Coxilha, Encaminhado para Análise das Comissões; 

Projeto de Lei n° 1.466, de 02 de setembro de 2013, que inclui nova meta no PPA – 

Plano Plurianual e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes e dá outras 

providências, Encaminhado para Análise das Comissões; Projeto de Lei n° 1.467, de 

02 de setembro de 2013, que cria o Departamento Municipal de Trânsito e dá outras 



 

 

providências, Encaminhado para Análise das Comissões; Projeto de Lei n° 1.468, 

de 02 de setembro de 2013, que cria a Junta Administrativa de Recursos de Infrações – 

JARI, Encaminhado para Análise das Comissões; Projeto de Lei n° 1.469, de 02 de 

setembro de 2013, que autoriza o Poder Executivo a abrir no Orçamento Municipal de 

2013, um crédito especial, no valor de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais) 

destinados a aquisição de mobiliário e equipamentos para a Unidade de Educação 

Infantil – Proinfância – Tipo C, com recursos do PAR – Proinfância, e dá outras 

providências, Encaminhado para Análise das Comissões e Projeto de Lei n° 1.470, 

de 02 de setembro de 2013, que autoriza o Poder Executivo a abrir no Orçamento 

Municipal de 2013, um crédito especial, no valor de R$ 408.000,00 (quatrocentos e oito 

mil reais) destinados a construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde 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 056/2013 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas que tratam do Projeto de Lei nº 1.463/2013, 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. Prosseguindo, foi efetuada a leitura do Parecer nº 057/2013 da Comissão 

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

do Projeto de Lei nº 1.465/2013, 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.  Devido a urgência do Projeto de Lei 

nº 1.466/13, o Senhor Presidente pediu aos Membros da Comissão Geral de 

Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas que apresentassem 

Parecer Verbal, onde posicionaram-se Favoravelmente ao Projeto. Em discussão o 

Projeto, o Vereador Antônio Antunes da Silva mencionou que está feliz que os 

Vereadores concordaram em votar na presente Sessão o Projeto, pois a Unidade Básica 

será construída dentro dos padrões exigidos por Lei e beneficiará as demais Secretarias, 

e com isso economizarão em aluguel. O Projeto passou para votação, obtendo 

Aprovação Unânime. Também devido a urgência do Projeto de Lei nº 1.470/13, os 

Membros das Comissões apresentaram Parecer Verbal, onde posicionaram-se 

Favoravelmente ao Projeto. Em discussão, o Vereador Milton dos Santos Amarante 

mencionou que está satisfeito com o Projeto, porém, está preocupado com a questão das 

ruas que a denominação não foram registradas em Cartório, não havendo número de 

matrícula, dificultando a liberação de financiamentos para construção de casas. O 

Vereador Gilberto Maier Fernandes salientou que para registrar há custos, e o 

loteamento foi feito de forma irregular e quem terá que pagar pelo custo é o 

proprietário. 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, 



 

 

mencionando indignação sobre a questão dos buracos na Rua da Área Industrial, 

dificultando o acesso ao Posto Coxilha. O Vereador mencionou que em conversa com o 

Coordenador de Serviços da EGR, Rafael Borille, disse que não sabe de quem é o 

responsável, porém, irá tomar alguma providência. Também o Vereador sugeriu que o 

Prefeito venha até a Casa para esclarecer sobre as casas que foram iniciadas pela 

administração passada, e até o momento não foram concluídas, sendo que os materiais 

estão se deteriorando. Ainda o Vereador relatou que esteve na Defensoria Pública, para 

esclarecer sobre as Escrituras dos Imóveis do Núcleo Habitacional Tereza Pacheco, 

onde a Defensora mencionou que se o Município fizer Convênio, eles vêm até Coxilha 

legalizar os terrenos, pois as pessoas não têm condições de pagar e nem fazer 

financiamentos, pois os terrenos não estão escriturados. O Vereador salientou também 

que não foram pintados as faixas de segurança e os redutores de velocidades em frente à 

Escola Municipal Pantaleão Thomaz, ponderando que é uma incompetência da 

Administração, pois já se passaram nove meses e não efetuaram a pintura. Para finalizar 

o Vereador lamentou que não estará no desfile no dia 14 de Setembro, desejando um 

bom desfile para o Município. 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, agradeceu ao Vereador Milton por 

ter corrigido sobre o Projeto 1.466/2013. O Vereador também se preocupa com as 



 

 

construções das casas que não foram concluídas, que foi citada pelo Vereador Adão 

Airton de Oliveira, e lamenta que o material que veio através de licitação é de péssima 

qualidade, dizendo que a administração atual não tem nada haver com a administração 

passada. O Vereador Alberto Mânica de Ramos pediu a palavra, lembrando que houve 

denúncias sobre as construções por isso foram paradas as obras, pedindo que os 

Vereadores fossem ver quem foram as pessoas que fizeram as denúncias. O Vereador 

Antônio pediu a palavra mencionando que deveria haver fiscalização quando recebem 

os materiais, pois os materiais que receberam foram de péssima qualidade, no entanto 

houve denúncias, e estas serve para atrapalhar. O Vereador Milton dos Santos Amarante 

pediu a palavra mencionando que as últimas casas que foram construídas não estavam 

previstas no PPA e nem na LDO e não tinha Orçamento. O Vereador Valdir Graminho 

de Souza retomou a palavra, mencionando sobre as pinturas em frente ao Colégio que 

foi Aprovado uma Indicação em Janeiro e pediu que o Sargento Luis Fernando 

acompanhasse a pintura, e até o momento não foi feito. Após, o Vice-Presidente, 

Vereador Antônio Antunes da Silva, devolveu a Presidência ao Vereador Valdir 

Graminho de Souza. Assumindo a Presidência, e como nada mais havia a ser tratado, o 

Senhor Presidente, encerrou a Sessão, marcando a próxima excepcionalmente para o dia 

17 de setembro de 2013, terça-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que 

após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


