
 

 

ATA N°. 1027 DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e treze às oito horas 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 1026 de dezesseis de dezembro de dois mil e treze, que depois de lida 

e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. Nas comunicações e convites, 

o Senhor Presidente cumprimentou aos presentes, agradecendo a presença do Prefeito 

Júlio César Mesquita Ceni, do Vice-Prefeito José Luis Vicenzi. Prosseguindo a Sessão, 

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

Oliveira, Alberto Mânica de Ramos, Eni Webber, Milton dos Santos Amarante, 

Fernando de Albuquerque, João Eduardo Oliveira Manica e Valdir Graminho de Souza 

solicitaram inscrições. Logo após, o Senhor Presidente, passou para a Pauta do Dia, 

solicitando ao Primeiro Secretário, Vereador Gilberto Maier Fernandes, que efetuasse a 

leitura das seguintes matérias: Pedido de Retirada das Indicações nº 046 e 047 de 

2013 e Indicação 048/13, em 17 de dezembro de 2013, sugere ao Executivo Municipal 

que seja elaborado um Projeto de Repasse de 50% (cinquenta por cento) das sobras da 

Câmara Municipal de Vereadores para o término das casas que estão inacabadas, e 50% 

(cinquenta por cento) para a Capela São João Batista. (Autoria de todos os Vereadores). 



 

 

Após, o Senhor Presidente, solicitou ao Primeiro Secretário, que efetuasse a leitura das 

Chapas inscritas para a eleição da Mesa Diretora 2013, sendo que na Chapa 01 estavam 

inscritos: Presidente Fernando de Albuquerque; Vice-Presidente Gilberto Maier 

Fernandes; Primeiro Secretário Valdir Graminho de Souza; Segundo Secretário 

Alberto Mânica de Ramos e Chapa 02: Presidente Eni Webber; Vice-Presidente Adão 

Airton de Oliveira; Primeiro Secretário Milton dos Santos Amarante; Segundo 

Secretário João Eduardo Oliveira Manica.  Em seguida, o Senhor Presidente passou 

para votação das Chapas, solicitando aos Vereadores que votassem nominalmente em 

ordem alfabética. A votação iniciou com o Vereador Adão Airton de Oliveira que votou 

na Chapa 2; o Vereador Alberto Manica de Ramos votou na Chapa 1; o Vereador 

Antônio Antunes da Silva votou na Chapa 1; a Vereadora Eni Webber votou na Chapa 

2; o Vereador Fernando Albuquerque votou na Chapa 1; o Vereador Gilberto Maier 

Fernandes votou na Chapa 1; o Vereador João Eduardo Oliveira Mânica votou na Chapa 

2; o Vereador Milton dos Santos Amarante votou na Chapa 2 e o Vereador Valdir 

Graminho de Souza votou na Chapa 1.   Ao final da votação, o Senhor Presidente 

proclamou que a Chapa eleita para 2014, foi Chapa 1, portanto, o Presidente para 

2014 é o Vereador Fernando de Albuquerque.  Em seguida, o Senhor Presidente, 

passou para Ordem do Dia colocando em discussão a Indicação 048/2013, o Vereador 

Adão Airton de Oliveira mencionou que está triste com a porcentagem de repasse a 

Capela São João Batista, já que no ano de 2012 havia sido assumido um compromisso 

de repasse de sobras à Capela, porém, não foi cumprido, embora entenda a importância 



 

 

da conclusão das casas, questionou onde fica o orçamento do Município, pois depende 

do dinheiro da Câmara para concluir obras, considerando vergonhoso e lamentável, 

relatando que quando estava “enfermo” se licenciou e abriu mão de receber salário da 

Casa. Ainda indagou onde foram aplicadas as verbas de 2013 da Assistência Social. O 

Vereador também salientou que irá acompanhar o repasse desses valores. O Vereador 

Alberto Manica de Ramos lamentou as colocações do Vereador Adão, no que diz 

respeito a repassar toda a sobra à Capela São João, questionando o que a Diocese faz 

com os recursos arrecadados, pois não ajudam as Capelas. Ainda salientou que sua 

proposta para o repasse de sobras era de 25% (vinte e cinco por cento) à Capela e 75% 

(setenta e cinco por cento) para a conclusão das casas. Em votação, a Indicação nº 

048/2013, obteve Aprovação Unânime. Logo após, o Senhor Presidente, passou à 

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

Airton de Oliveira que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, 

mencionou que tomou conhecimento da Emenda à Lei Orgânica do Município nº 

003/2009, que trata do período de recesso, considerando um desrespeito, e totalmente 

contra o recesso, pois os Vereadores vêm à Casa apenas uma vez por semana, e ainda 

ponderou que deveria haver mais de uma Sessão por semana,  pois foram eleitos para 

trabalhar. Relatou também que participou da Audiência Pública a respeito da 

apresentação do projeto de duplicação e ampliação de capacidade da ERS 135, trecho 

entre Passo Fundo e Erechim, e na oportunidade solicitou junto à Comissão e ao 

Deputado Sossela três pedidos e reforçou ao Prefeito o pedido de aumento da terceira 



 

 

pista na Embrapa. Também mencionou ao Prefeito a instalação de lombadas eletrônicas 

no trevo de acesso à Coxilha. A Vereadora Eni Webber pediu a palavra, salientando que 

considera importante a alteração do trevo para que os motoristas não cortem.  O 

Vereador Adão retomou a palavra e parabenizou ao Vereador Fernando de Albuquerque 

e desejou que realize um bom trabalho como Presidente do Legislativo. O Vereador 

também mencionou a questão das Indicações que não foram atendidas, inclusive as 

Indicações de autoria dos Vereadores da situação, ponderando que não houve “pulso 

firme” do Legislativo, para cobrar soluções, como por exemplo, no esporte que não foi 

feito nada. Para finalizar, salientou que não tem nada contra o Presidente, Vereador 

Valdir Graminho de Souza, e pediu desculpas se houve algumas divergências, e desejou 

a todos os Coxilhenses Feliz Natal e Próspero 2014. Em seguida, o Senhor Presidente 

solicitou ao Vereador Alberto Manica de Ramos que ocupasse a Tribuna. O Vereador 

saudou aos presentes, desejando Feliz Natal e Ano Novo, que em 2014 seja de 

realizações e conquistas, e que o Município consiga realizar tudo que almeja. E sobre a 

ERS 135, há três pedidos, inclusive já fez o pedido de alongamento da terceira pista na 

Embrapa, uma passarela em frente ao parque de rodeios e da lombada eletrônica no 

trevo. Agradeceu ao Senhor Presidente e o parabenizou pelo trabalho e a maneira como 

conduziu o Legislativo no ano de 2013 e parabenizou também ao novo Presidente 

eleito, Fernando de Albuquerque. Prosseguindo com os inscritos à Tribuna, o Senhor 

Presidente solicitou à Vereadora Eni Webber que ocupasse seu espaço. A Vereadora 

cumprimentou aos presentes, parabenizando a Chapa 1 eleita, e ao Vereador Fernando 



 

 

de Albuquerque pela conquista, e mesmo sabendo que a Chapa 1 seria eleita, montaram 

uma Chapa, porque durante o ano muito se falou em deixar as picuinhas de lado, em 

união, porém, na prática não acontece, pois acredita que para uma eleição de Mesa 

Diretora  poderiam conversar, trocar ideias, seria uma atitude de bom senso, e 

colocariam em prática o que falam, pois é hora de começar agir diferente e a iniciativa 

de montar a Chapa foi sua como forma de demonstrar indignação. E para finalizar, 

deixou seu abraço ao Presidente que está deixando o cargo e sabe que fez o melhor que 

pode e se colocou à disposição na nova Mesa Diretora, e desejou Feliz Natal e Próspero 

Ano Novo. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Milton dos Santos 

Amarante que ocupasse a Tribuna. O Vereador cumprimentou aos presentes, 

mencionando que esteve analisando o ano de 2013, no Legislativo não foi 100% (cem 

por cento), devido a falta de experiência, pois havia Vereadores que foram eleitos pela 

primeira vez. Sobre a questão do Recesso, o Vereador esclareceu que sempre existiu e 

em anos anteriores era maior o período. Ponderou ainda, que os Vereadores em Coxilha 

trabalham todos os dias, podendo ser comparados como Assistentes Sociais, pois 

prestam serviços diariamente. O Vereador salientou que quando verificar algo errado irá 

apontar e discutir, pois está para ajudar o Prefeito, e é pago para fiscalizar. E para 

finalizar, parabenizou ao Vereador Fernando, e se colocou a disposição. Em seguida, o 

Senhor Presidente solicitou ao Vereador Fernando de Albuquerque que ocupasse a 

Tribuna. O Vereador saudou aos presentes, agradecendo aos colegas que o acreditaram 

e o elegeram Presidente da Casa para 2014, e parabenizou o excelente trabalho que o 



 

 

Vereador Valdir Graminho de Souza realizou como Presidente, pois era inexperiente e 

com o tempo foi se desenvolvendo, aprendendo, como foi o caso do Prefeito Júlio, que  

embora trabalhou como Secretário,  mas como Prefeito é diferente, e inclusive assumiu 

a Administração com problemas financeiros, enfrentando dificuldades e tentando 

organizar e cumprir a Lei, parabenizando-o pelo excelente trabalho à frente do 

Executivo. Ainda, o Vereador desejou Feliz Natal a todos e que ano de 2014 seja cheio 

de realizações. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador João Eduardo Oliveira 

Mânica que ocupasse a Tribuna. O Vereador cumprimentou aos presentes, agradeceu ao 

Presidente pelo trabalho feito em 2013, e ponderou que é errando que aprendemos, e 

ainda salientou que é um Vereador que sempre defendeu a ideia de que questões 

partidárias devem ficar do lado de fora da Casa, pois devem trabalhar em prol do 

Município. O Vereador mencionou que a Indicação nº048/13 provou que há democracia 

na Casa, pois houve um acordo entre os Vereadores. E sobre as Indicações que não 

foram atendidas neste ano, acredita que em 2014 os Vereadores e o Prefeito conversarão 

em busca de soluções, pois não adianta somente criticar, e desejou Feliz Natal e que o 

ano de 2014 seja de realizações a todos. O Senhor Presidente mencionou que é sempre 

uma honra receber na Casa o Senhor Prefeito e o Vice-Prefeito, e abriu espaço para que 

o Prefeito fizesse uso da palavra.  Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao Segundo 

Secretário, Vereador Fernando de Albuquerque, que ocupasse a Presidência da Casa 

para que ele usasse a Tribuna. Assumindo a Presidência, o Vereador Fernando solicitou 

ao Vereador Valdir Graminho de Souza que ocupasse seu espaço na Tribuna. O 



 

 

Vereador saudou aos presentes, mencionando que está se despedindo da Presidência, e 

ponderando que foi um caminho com muitas dificuldades para chegar à Presidência, 

sempre almejou fazer parte da Casa, porém, nunca pensou em ser Presidente, mas como 

surgiu a oportunidade não tinha como recusar. Relatou ainda que imaginou que seria 

fácil ser Presidente, mas logo quando apresentou sua Chapa já se decepcionou, pois o 

criticaram e alguns Vereadores não o queriam e o chamaram de pedreiro, não 

acreditavam na sua capacidade. E sobre a questão da união, ponderou que estão longe 

de alcançá-la, pois pode sentir durante o ano, contudo acredita que com o tempo irão 

alcançar. Parabenizou ao Vereador Fernando pela conquista, e agradeceu e parabenizou 

ao Prefeito pelo trabalho e coragem, pois foi um ano de muitas dificuldades. Também, o 

Vereador agradeceu ao Assessor Jurídico da Casa, Ivo da Costa, que sempre esteve ao 

seu lado e enfrentaram muitas dificuldades e são vitoriosos. E para finalizar, ponderou 

que embora fosse criticado pela oposição, não guarda rancores. E agradeceu a todos, e 

procurou conduzir a Casa de forma digna, e como uma pessoa simples e humilde fez seu 

trabalho com honestidade, e desejou Feliz Natal e Ano Novo. Logo após, o Vereador 

Fernando de Albuquerque devolveu a Presidência para o 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 27 de dezembro de 2013, 

sexta-feira, às 08h00min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será 

assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


