
 

 

ATA N°. 1016 DO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

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

reuniram-se os Senhores Vereadores: Alberto Manica de Ramos, Antônio Antunes da 

Silva, Dari Cláudio Tamanho, 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 primeiro Secretário que efetuasse a leitura do Ofício do 

Vereador Adão Airton de Oliveira que trata do Pedido de Licença por tempo 

indeterminado para tratar de interesses pessoais. Em seguida, o Senhor Presidente 

solicitou ao Suplente, Dari Cláudio Tamanho que ocupasse sua cadeira e prestasse o 

juramento. O Senhor Presidente convidou os demais Vereadores que ficassem em pé, e 

efetuou a leitura do juramento: “Prometo cumprir a Constituição da República 

Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, a Lei Orgânica do 

Município e trabalhar pelo Progresso do Município de Coxilha e pelo bem estar do seu 

povo”. Logo após, o Senhor Dari Cláudio Tamanho declarou “Assim o Prometo”. 

Prosseguindo a Sessão, o Senhor Presidente solicitou ao segundo Secretário, Vereador 

Fernando Albuquerque, que efetuasse a leitura da Ata Nº 1015 de trinta de setembro de 

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

Unânime.  O Senhor Presidente deu boas vindas ao Vereador Dari, e que sua passagem 

na Casa certamente ficará na história, e como professor e homem público saberá 

conduzir da melhor forma o trabalho. Também o Senhor Presidente em nome do 



 

 

Legislativo prestou uma homenagem póstuma a Diego Luis Kerber, que faleceu 

tragicamente no dia 03 de outubro de 2013. Após, o Senhor Presidente abriu as 

inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores João Eduardo Oliveira Manica, Dari 

Cláudio Tamanho, Alberto Mânica de Ramos e a Vereadora Eni Webber solicitaram 

inscrições. Em seguida, 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° 1.472, de 26 de setembro de 2013, que dispõe 

sobre a contratação de 02 Professores de Educação Infantil para atender necessidade 

temporária de excepcional interesse público, nos termos do Art. 37, IX, da Constituição 

Federal e dá outras providências, Encaminhado para Análise das Comissões; e 

devido a urgência será colocado na Ordem do Dia na presente Sessão; Indicação 

043/13, em 01 de outubro de 2013, que sugere ao Executivo Municipal a troca das 

lâmpadas queimadas na Avenida Natálio Vieira no bairro dos Trabalhadores, (Autoria 

dos Vereadores: Alberto Manica de Ramos, Antônio Antunes da Silva, Fernando 

Albuquerque, Gilberto Maier Fernandes e Valdir Graminho de Souza) e Indicação 

044/13, em 07 de outubro de 2013, que sugere ao Executivo Municipal a construção de 

recuo em frente ao Sindicato dos Servidores Municipais de Coxilha (SSERCO), 

(Autoria dos Vereadores: Alberto Manica de Ramos, Antônio Antunes da Silva, 

Fernando Albuquerque, Gilberto Maier Fernandes e Valdir Graminho de Souza). Logo 

após, o Senhor Presidente passou para Ordem do Dia, solicitando ao primeiro 

Secretário que efetuasse a leitura do Parecer nº064/2013 da Comissão Geral de 



 

 

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

Projeto de Lei 1.472/2013, 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 obteve Aprovação Unânime. Após, o primeiro Secretário efetuou a leitura do 

Parecer nº063/2013 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento 

e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei 1.473/2013, 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 obteve Aprovação Unânime. Em 

seguida, o Senhor Presidente passou para o período da Tribuna Livre, solicitando ao 

Vereador João Eduardo Oliveira Manica que ocupasse seu espaço. O Vereador 

cumprimentou aos presentes, dando boas vindas ao Vereador Dari, e lamentou a perda 

do amigo Diego. Ainda pediu para que os Vereadores se unissem para falar com o 

Prefeito a respeito da Creche, pois já se passaram mais de noventa dias que a empresa 

pediu, e não foi concluída e os pais estão inquietos. Prosseguindo, o Senhor Presidente 

solicitou ao Vereador Dari Cláudio Tamanho que ocupasse a Tribuna. O Vereador 

saudou aos presentes, agradeceu a receptividade dos Vereadores, e mencionou que 

estava se sentindo como um aluno que acabou de chegar à Escola, um pouco tímido, e 

aos poucos conhecerá o trabalho, as leis, para realizar o trabalho da melhor forma 

possível e os interesses da comunidade de Coxilha serão suas prioridades. Após, o 



 

 

Senhor Presidente solicitou ao Vereador Alberto Mânica de Ramos que ocupasse a 

Tribuna. O Vereador cumprimentou aos presentes, mencionando que aprenderão muito 

com o Vereador e professor Dari, e se colocou à disposição do Vereador. Também 

lamentou o falecimento do Diego, uma infelicidade aos vinte seis anos, e desejou que 

Deus proteja e conduza sua família. Sobre a creche, o Vereador relatou que esteve 

conversando com o Senhor Prefeito, pois também se preocupa com a questão, sugerindo 

que talvez tenham que ir buscar soluções com pessoas competentes para que a empresa 

venha concluir a obra, ponderando que licitações são complicadas em qualquer 

Município. O Vereador Antônio Antunes da Silva pediu o uso da palavra, dando boas 

vindas ao Vereador Dari. Sobre a creche, o Vereador mencionou que a empresa está 

pedindo mais R$100.000,00 (cem mil reais) para concluir a obra, porém, o que mais o 

preocupa é que a obra está abandonada, materiais de construção deteriorando, 

considerando lamentável a situação, e salientando que deveriam levar esse fato ao 

Tribunal de Contas. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou a Vereadora Eni Webber 

que ocupasse a Tribuna. A Vereadora cumprimentou aos presentes, deu boas vindas ao 

colega, Vereador Dari, e se colocou à disposição do Vereador. Também manifestou seus 

sentimentos à família do jovem Diego, pois nessas situações não há muito que dizer. 

Sobre a questão da creche, a Vereadora também está indignada, e ponderou que os 

Vereadores deverão tomar providências a respeito, e salientou que obra licitada não 

caberia acréscimos. A Vereadora parabenizou a Secretária da Saúde e ao Senhor 

Prefeito pelo excelente trabalho que realizaram no Posto de Saúde, pois o local ficou 



 

 

mais funcional e confortável, digno da população de Coxilha. Como nada mais havia a 

ser tratado, o Senhor Presidente, encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 15 

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: 

 


