
 

 

ATA N°. 1020 DO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos cinco dias do mês de novembro 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 segundo Secretário, Vereador Fernando Albuquerque, 

que efetuasse a leitura da Ata Nº 1019 de vinte e nove de outubro de dois mil e treze, 

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

Presidente efetuou a leitura dos seguintes convites: convite feito pelo Sargento Luis 

Fernando Borges dos Santos, para solenidade em homenagem aos colaboradores do 

Projeto Pelotão Mirim, bem como para almoço em comemoração ao 1º ano do Pelotão 

Mirim de Coxilha, a se realizar no dia 09 de novembro de 2013, com inicio às 

11h00min no salão Comunitário da Paróquia São João Batista, e convite enviado pela 

Capela São João Batista para participarem do Baile do Chopp que acontecerá no dia 16 

de novembro de 2013. Após, o Senhor Presidente abriu as inscrições à Tribuna Livre, 

os Vereadores Dari Cláudio Tamanho, Milton dos Santos Amarante 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° 1.478, de 29 

de outubro de 2013, que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Coxilha 

para o Exercício Financeiro de 2014, Encaminhado para Análise das Comissões. 

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

Secretário que efetuasse a leitura do Parecer nº069/2013 da Comissão Geral de 

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



 

 

Projeto de Lei 1.477/13, 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. Prosseguindo a Sessão, o Senhor Presidente, 

passou à Tribuna Livre, solicitando de acordo com a ordem dos inscritos, ao Vereador 

Dari Cláudio Tamanho que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos 

presentes, reforçando o convite para o baile do chopp que acontecerá no dia 16 de 

novembro de 2013. Sobre o Requerimento nº 003/2013, Moção de Reconhecimento ao 

Sargento Luis Fernando, mencionou que também quer participar, pois o Sargento 

realizou um bom trabalho e é justa a homenagem. O Vereador agradeceu a resposta ao 

Pedido de Informação enviada pelo Executivo, pois está preocupado com a questão do 

turno único de transporte para o Ensino Médio Politécnico. Ainda, o Vereador ponderou 

que o repasse do Estado para o transporte é muito baixo, portanto, é necessário 

encontrar uma saída. O Vereador relatou que a Prefeitura suspendeu o contrato com 

uma das empresas que realizavam transporte, e o proprietário recorreu, abrindo um 

processo, e segundo informação iria retornar a fazer o transporte, porém, é a Prefeitura 

que está fazendo, com isso o Vereador acredita que há contradições, e com andamento 

do processo as despesas aumentarão, pedindo que seja refletida a questão, 

principalmente por se tratar de dinheiro público. Em seguida, o Senhor Presidente, 

solicitou ao Vereador Milton dos Santos Amarante que ocupasse seu espaço. O 

Vereador saudou aos presentes, mencionando que está preocupado com as estradas do 

interior do Município, pois estão em péssimas condições de trafegabilidade, 

dificultando o escoamento da produção. Ainda salientou que a Prefeitura está sem 

recursos financeiros, óleo diesel, e as horas reduzidas de trabalho. Também relatou que 

o Governador do Estado está disponibilizando verbas aos Municípios que solicitarem 



 

 

ajuda, questionando o porquê Coxilha não busca esses recursos. Após, o Senhor 

Presidente, solicitou ao primeiro Secretário, Vereador Gilberto Maier Fernandes, que 

ocupasse a Presidência. Ocupando a Presidência, solicitou ao Vereador Valdir 

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

relatando que juntamente com o Prefeito Municipal e o Assessor Jurídico da Casa, 

participaram da 3ª Marcha dos Prefeitos em Porto Alegre – RS, participando de todos os 

debates e inclusive visitaram os gabinetes dos Deputados, salientando que recursos 

existem sim, porém, são destinados aos Municípios maiores, ou seja, com maior número 

de eleitores, e ainda, mencionou que enviarão até dezembro uma motoniveladora e um 

caminhão caçamba, até o final de março de 2014 serão destinados aos municípios esses 

equipamentos, segundo informações do Governador do Estado. Sobre a questão das 

estradas, o Vereador também está preocupado, ponderando que talvez não devessem ter 

aprovado o turno único para a Secretaria. O Vereador relatou que esteve com o 

responsável pela Secretaria do Turismo em Porto Alegre, onde ele mencionou que 

pessoas do Município de Coxilha enviaram fotos, denunciando pessoas da terceira idade 

ingerindo bebida alcoólica e se divertindo, e o Secretário explicou que existe uma Lei 

que ônibus da Prefeitura não pode ser destinado a turismo, por isso que não é mais 

possível realizar o transporte da terceira idade para eventos. E para finalizar, reforçou o 

convite aos Senhores Vereadores para participarem da solenidade em homenagem aos 

colaboradores do Projeto Pelotão Mirim, e apoiarem o trabalho do Sargento Luis 

Fernando. Em seguida, o primeiro Secretário, 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 para o dia 12 de 

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

lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 


