
 

 

ATA N°. 1015 DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e treze às vinte 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 1014 de vinte e cinco de setembro de dois mil e treze, 

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

Presidente convidou aos Senhores Vereadores para participarem da festa em honra 

Nossa Senhora Aparecida do bairro Cohab, que será realizada no dia 12 de outubro de 

2013. 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 da 

seguinte matéria: Projeto de Lei n° 1.473, de 26 de setembro de 2013, que revoga a 

Lei Municipal nº 1.334, de 30 de dezembro de 2011 que “Concede Isenção do Imposto 

Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS às Empresas produtoras de Sementes 

instaladas e/ou as que vierem se instalar no Município de Coxilha/RS” e dá outras 

providências, o Senhor Presidente Encaminhou para Análise das Comissões. Em 

seguida, o Senhor Presidente passou para Ordem do Dia, colocando em discussão o 

Projeto de Lei nº 1.471/2013, não houve manifestações, e em votação, obteve 

Aprovação Unânime. Após, passou para discussão a Indicação nº042/2013, não houve 

manifestações, em votação foi Aprovada por Unanimidade. Em seguida o Pedido de 

Informação nº017/2013 passou para discussão, não houve manifestações, e em 



 

 

votação, 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, comunicando à Casa 

que está se licenciando do Legislativo por tempo indeterminado, a partir de 01 de 

outubro de 2013, devido ao tratamento de saúde. Agradeceu aos colegas pelo apoio, 

pelas discussões, e pediu desculpas pelos erros que cometeu. Salientou que não tem 

nada contra o Presidente, apenas não votou nele para Presidente, pois acredita que um 

Presidente deve ter mais experiência. Também agradeceu aos funcionários da Câmara, e 

tem a intenção de retonar à Casa no ano de 2014. Para finalizar, ressaltou que a Câmara 

de Vereadores é uma escola para os cidadãos. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou 

ao Vice-Presidente, Vereador Antônio Antunes da Silva, que ocupasse a Presidência, 

para que ele pudesse usar a Tribuna. Assumindo a Presidência, o Vereador Antônio, 

solicitou ao Vereador Valdir ocupasse seu espaço na Tribuna. O Vereador 

cumprimentou aos presentes, mencionando que não ficou feliz com o pedido de licença 

do Vereador Adão, embora tivessem desentendimentos, os dois gostam de discutir as 

matérias, e torcem pelo mesmo time de futebol. Salientou ainda, que o Vereador não 

cometeu erros, e quando usou a Tribuna para criticar, muitas vezes tinha razão. Também 

ressaltou que a Câmara é uma grande escola, e desejou boas melhoras ao Vereador 

Adão, e tem certeza que superará os problemas de saúde. Após, o Vereador Antônio 

devolveu a Presidência ao Vereador Valdir. Assumindo a Presidência, como nada mais 

havia a ser tratado, o Senhor Presidente, encerrou a Sessão, marcando a próxima para o 

dia 08 de outubro de 2013, terça-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que 

após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


