
 

 

ATA N°. 1013 DO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dezessete dias do mês de setembro 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, 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 1012 de onze de setembro 

de dois mil e treze, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve 

Aprovação Unânime. O Senhor Presidente parabenizou os aniversariantes 

do mês, Vereador Gilberto e Vereador Milton. Também agradeceu e 

parabenizou aos funcionários da Casa, Vereadores, Comandante Luis 

Fernando e todas as entidades que organizaram o desfile de quatorze de 

setembro. O Vice-Presidente, Vereador Antônio Antunes da Silva, 

agradeceu ao Vereador João Eduardo Oliveira Manica por ter conseguido 

o caminhão para o desfile. Após, o Senhor Presidente abriu as inscrições à 

Tribuna Livre, os Vereadores Adão Airton de Oliveira, Eni Webber e 

Alberto Mânica de Ramos 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 da 

seguinte matéria: Projeto de Lei n° 1.471, de 13 de setembro de 2013, que 

dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de Coxilha - RS 

para Exercício de 2014 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 nº058/2013 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas que tratam do Projeto de Lei nº 

1.464/2013, 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 059/2013 da 

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

Contas que tratam do Projeto de Lei nº 1.467/2013, 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.  Após passou para leitura o Parecer 

nº060/2013 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento 

e Tomada de Contas que tratam do Projeto de Lei nº 1.468/2013, 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. Em seguida foi 

efetuada a leitura do Parecer nº 061/2013 da Comissão Geral de 

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

do Projeto de Lei nº 1.469/2013, 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, 

solicitando ao Senhor Presidente que envie um ofício ao Rafael Borille, 

agradecendo em nome do Legislativo ao serviço que realizou na rodovia 

de acesso ao Posto Coxilha, e em frente ao hotel La Colina. Também o 

Vereador fez um agradecimento à diretora da RGE, Eliana Bortolon, onde 



 

 

solicitou que fosse feito a troca dos postes de energia elétrica na Rua 

Augusto Orestes Godinho Mendes que estavam com sérios riscos de cair e 

machucar as pessoas que trafegavam no local, e ela atendeu seu pedido. 

Ainda o Vereador relatou que recebeu uma ligação de uma Senhora da 

comunidade de Arroio de Fátima, dizendo estar preocupada, pois a 

Prefeitura não irá disponibilizar o veneno que é passado nas sangas para 

evitar a proliferação dos mosquitos. O Vereador Fernando de 

Albuquerque pediu a palavra, relatando que também foi questionado pela 

mesma pessoa, e foi informado que a Prefeitura não irá disponibilizar, 

devido a retenção de gastos, por isso o Prefeito pediu para entrar em 

contato com a Emater, e segundo a extensionista já entraram em contato 

com as comunidades do interior, e estão aguardando a resposta das 

comunidades que estão interessadas em adquirir o produto. O Vereador 

Adão Airton de Oliveira retomou a palavra, questionando por que a 

Emater não vai até as comunidades para evitar que as pessoas venham até 

a Cidade. Para finalizar, o Vereador, mencionou que quando vai à Tribuna, 

é taxado como conversador, que só faz críticas, porém, elogia e agradece 

quando é merecido, elogiando e agradecendo a Secretaria que realizou a 

troca das lâmpadas no Município, principalmente atrás da Prefeitura que 

dá acesso ao Núcleo Habitacional Tereza Pacheco. Em seguida, o Senhor 

Presidente, solicitou a Vereadora Eni Webber que ocupasse seu espaço na 

Tribuna. A Vereadora saudou aos presentes, mencionando sobre o desfile 

em comemoração a Semana Farroupilha, salientando que é importante a 

participação das pessoas, um exercício de cidadania, e uma demonstração 

de amor ao nosso estado. Também a Vereadora salientou que está 

preocupada com a construção de casas no banhado do Núcleo 

Habitacional Tereza Pacheco, considerando um lugar muito úmido, 

podendo acarretar problemas de saúde para os moradores, questionando 

o que poderá ser feito a respeito desse fato. O Vereador Milton dos 



 

 

Santos Amarante pediu a palavra, relatando que essas áreas de 

mananciais, o promotor de Justiça não libera e interdita a hora que ele 

quiser, pois é proibida  a construção de casas nesses locais. O Vereador 

Gilberto Maier Fernandes pediu a palavra, mencionando que essas obras 

feitas no Núcleo Habitacional Tereza Pacheco, foram iniciadas na Gestão 

passada, inclusive quando a Vereadora Eni Webber era Vice–Prefeita. A 

Vereadora retomou a palavra concordando com as colocações feitas pelo 

Vereador Gilberto, porém, está preocupada com a saúde das pessoas, e 

para que não aumente essas moradias. O Vereador Antônio Antunes da 

Silva pediu a palavra, salientando que há muito tempo está preocupado 

com a situação das moradias, pois naquela área existem vertentes que 

deságuam no açude do Senhor Luzardo Sartori Filho, ponderando que a 

administração passada não deveriam ter iniciado as obras naquela área, 

pois o Prefeito atual não deu autorização para as construções. A 

Vereadora Eni retomou a palavra, indagando o que poderá ser feito em 

relação a essas pessoas que estão instaladas em lugares irregulares. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Alberto Mânica 

de Ramos que ocupasse seu espaço na Tribuna. O Vereador 

cumprimentou aos presentes, relatando sobre o desfile da Semana 

Farroupilha, salientando que foi um belíssimo desfile, mas acredita que 

muitos levam para o lado político, onde muitas entidades do Município 

não participam, salientando que a Semana Farroupilha é do gaúcho e não 

do Município, e gostaria que fosse como antigamente, onde todos 

participavam, como os empresários, gaúchos e as entidades. Também 

parabenizou as entidades que estiveram presentes, ao Legislativo, ao 

Vereador João Eduardo Oliveira Mânica pelo empréstimo do caminhão e 

as funcionárias que decoraram o caminhão. Também o Vereador fez um 

apelo para que nos próximos desfiles as pessoas deixassem de lado as 

questões políticas e levassem em consideração o tradicionalismo gaúcho. 



 

 

O Vereador Milton dos Santos Amarante pediu a palavra, justificando sua 

ausência no desfile, pois estão formando um novo piquete, para que nos 

próximos anos possam desfilarem, inclusive o Prefeito Municipal esteve 

presente antes do desfile, prestigiando o café de chaleira e apoiando os 

jovens pela iniciativa . O Vereador Alberto Mânica de Ramos retomou a 

palavra, parabenizando o Vereador Milton pela iniciativa. O Vereador 

Antônio Antunes da Silva pediu a palavra, agradecendo a toda equipe que 

se empenhou para realizar o café de chaleira, e acredita que todos os 

participantes foram bem servidos. O Vereador também agradeceu ao 

Vereador João pelo empréstimo do caminhão e a empresa que o 

disponibilizou, e as funcionárias que decoraram o caminhão. O Vereador 

Alberto retomou a palavra, agradecendo a todas as entidades que 

desfilaram, e espera que no próximo ano seja ainda melhor. O Senhor 

Presidente mencionou que obtiveram êxito em mais um desafio, e 

agradeceu a todos que trabalharam e organizaram o desfile. Também 

salientou que virão novos desafios, obstáculos e discussões, pois sempre 

há mais problemas que alegrias e espera que a Casa haja como uma 

grande família. Salientou ainda, que em nove meses muitas coisas já 

foram feitas com apoio de todos os Senhores Vereadores, e até final do 

ano muitas coisas ainda virão, e com certeza a Legislatura atual deixaram 

muitas marcas dentro da Casa. Como nada mais havia a ser tratado, o 

Senhor Presidente, encerrou a Sessão, marcando a próxima 

excepcionalmente para o dia 25 de setembro de 2013, quarta-feira, às 

18h30min, e as demais Sessões, conforme acordo entre os Senhores 

Vereadores, será nas terças-feiras, às 18h30min até o final do ano, da qual 

foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será assinada pelos 

seguintes Vereadores: 

 


