
 

 

ATA N°. 988 DO DIA 25 DE MARÇO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e treze às dezoito horas reuniram-se 

os Senhores Vereadores: Alberto Manica de Ramos, Antônio Antunes da Silva, Eni 

Webber, Fernando Albuquerque, Gilberto Maier Fernandes, João Eduardo Oliveira 

Mânica, Miltom 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 987 de 

dezoito de março de dois mil e treze, que depois de lida e submetida à apreciação foi 

Aprovada por Unanimidade. O Senhor Presidente comunicou aos Senhores 

Vereadores que ao depois da Sessão seria prestada homenagem aos Senhores Rodrigo 

Elias Rocha Moretto e Ricardo Albuquerque (Quadro de Laçadores Porteira da 

Coxilha), e Leonardo Castanho de Souza (Quadro de Laçadores Tronco Velho) 

laçadores que representam o Município de Coxilha e destacando-se em eventos de tiro 

de laço. Destacando a Festa Campeira do Rio Grande do Sul (FECARS), em sua 25ª 

edição, que aconteceu em Campo Bom, nos dias 14 a 17 de março de 2013, onde o 

Senhor Rodrigo Elias Rocha Moretto obteve o 1º lugar no Laço Patrão e Braço de 

Diamante. Prosseguindo a Sessão, o Senhor Presidente abriu espaço para inscrições à 

Tribuna Livre, não houve inscritos. Após o primeiro Secretário, Vereador Gilberto 

Maier Fernandes, efetuou a leitura da Pauta do Dia, que constavam: Projeto de Lei n° 

1.431, de 19 de março de 2013, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado 

de 01 Agente Comunitário de Saúde 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; Projeto de Lei n° 

1.432, de 22 de março de 2013, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado 

de 01 (uma) Merendeira e 01 (uma) Servente/Faxineira 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; 

Indicação 024/13, em 19 de março de 2013, que sugere ao Executivo Municipal a 

perfuração de Poço Artesiano na propriedade do Senhor Vilson Canabarro na 

Comunidade de Colônia Miranda. (Autoria dos Vereadores: Adão Airton de Oliveira, 

Eni Webber, João Eduardo de Oliveira Mânica e Miltom dos Santos Amarante); 

Indicação 025/13, em 19 de março de 2013, que sugere ao Executivo Municipal 

disponibilize através da Secretaria da Saúde vacina contra a gripe A para todos os 

Munícipes e que as vacinas sejam aplicadas em suas residências. (Autoria dos 

Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Eni Webber, João Eduardo de Oliveira Mânica e 

Miltom dos Santos Amarante) e Requerimento de autoria do Vereador Adão Airton de 

Oliveira. Logo após, o Senhor Presidente passou para o período da Ordem do dia, 

solicitando ao primeiro Secretário a leitura do Parecer nº019/13 da Comissão Geral de 

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

de Lei nº 1.427/13, 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 o Projeto, não houve manifestações e em 



 

 

votação obteve Aprovação Unânime. Em seguida foi efetuada a leitura do Parecer 

nº020/13 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada 

de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.429/13, 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 

Projeto, o Vereador Miltom dos Santos Amarante mencionou que ficou triste com a 

devolução de dinheiro ao Governo Estadual, dinheiro que poderíamos investir no 

Município. A Vereadora Eni Webber manifestou-se reiterando as palavras do Vereador 

Miltom e questionando o porquê da devolução do dinheiro. Também se manifestou o 

Vereador Antônio Antunes da Silva, relatando que conforme explicações do Senhor 

Prefeito esse dinheiro deveria ser devolvido em 2010, parabenizando o Prefeito e o Vice 

pela atitude. O Vereador Fernando de Albuquerque relatou que o carro foi adquirido em 

uma licitação pública, e como sobrou dinheiro tem que devolver. Em votação, o Projeto 

obteve Aprovação Unânime. Após o primeiro Secretário efetuou a leitura do Parecer 

nº021/13 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada 

de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.430/13, 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 o 

Projeto, não houve manifestações e em votação foi Aprovado por Unanimidade. 

Prosseguindo, foi efetuada a leitura do Parecer nº022/13 da Comissão Geral de 

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



 

 

de Lei nº 1.431/13, 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, a Vereadora Eni Webber mencionou que 

se trata de um Projeto oportuno, pois há muito tempo a comunidade não possui agente 

de saúde e relatou que já havia solicitado providências. O Vereador Gilberto Maier 

Fernandes mencionou que não houve mais candidatos aprovados no concurso e também 

não havia ninguém interessado. O Projeto passou para votação, e foi Aprovado por 

Unanimidade. Após foi efetuada a leitura do Parecer nº023/13 da Comissão Geral de 

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

de Lei nº 1.432/13, 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. Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão a 

Indicação nº023/13, não houve manifestações, e em votação, obteve Aprovação 

Unânime. Em discussão o Pedido de Informação nº009/13, não houve manifestações 

e em votação foi Aprovado por Unanimidade. Em seguida passou para discussão o 

Requerimento de autoria do Vereador Adão Airton de Oliveira, não houve 

manifestações, e em votação obteve Aprovação Unânime. Como nada mais havia a ser 

tratado, o Senhor Presidente encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 01 de 

abril de 2013, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida 

e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 


