
 

 

ATA N°. 1036 DO DIA 31 DE MARÇO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e quatorze às nove 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 Primeiro Secretário, Vereador Valdir Graminho de 

Souza, que efetuasse a leitura da Ata Nº1035 de vinte e quatro de março de dois mil e 

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

Prosseguindo a Sessão, o Senhor Presidente, abriu as inscrições à Tribuna Livre, a 

Vereadora Eni Webber e os Vereadores Adão Airton de Oliveira e Valdir Graminho de 

Souza solicitaram inscrições. Em seguida, o Senhor Presidente, passou à Pauta do Dia, 

solicitando ao Vereador Gilberto Maier Fernandes, que efetuasse a leitura da seguinte 

matéria: Projeto de Lei nº 1.511, de 27 de março de 2014, altera o art. 33 da Lei 

Municipal N°1.388/2012 - Plano de Carreira do Magistério e dá outras providências, o 

Senhor Presidente o Encaminhou para Análise das Comissões. Após, o Senhor 

Presidente, passou para Ordem do Dia, solicitando ao Vereador Gilberto Maier 

Fernandes, que efetuasse a leitura do Parecer nº021/2014 da Comissão Geral de 

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

de Lei n°1.509/2014, 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. Logo após, foi efetuada a leitura do Parecer nº022/2014 

da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de 

Contas, que tratam do Projeto de Lei Legislativo n°1.510/2014, 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, o 

Senhor Presidente, colocou em discussão a Indicação n°005/2014, o Vereador Alberto 

Manica de Ramos salientou a importância da Indicação, pois já ocorreram acidentes no 

local, e também beneficiará quem frequenta a Igreja, e ponderou que a medida não 

gerará custos ao Executivo.  Em votação, a Indicação, obteve Aprovação Unânime. Em 

seguida, o Senhor Presidente, passou à Tribuna Livre, solicitando à Vereadora Eni 

Webber para que ocupasse seu espaço. A Vereadora cumprimentou aos presentes, 

mencionando que é membro do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio 

Passo Fundo, representando o Projeto Viver, e em reunião que participou no dia 29 de 

março, relatou que estavam revendo para nova eleição dos membros e a Câmara de 

Coxilha não possui representante, caso não participe poderá ser excluída. Diante disso, a 

Vereadora ponderou que é preciso tomar uma providência, pois o Conselho da Bacia 

Hidrográfica do Rio Passo Fundo é muito importante, regula todas as águas da nossa 

região, inclusive de Coxilha. Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador 

Adão Airton de Oliveira que ocupasse a Tribuna. O Vereador saudou aos presentes, 



 

 

relatando sobre o I Encontro Nacional de Legislativos Municipais em Porto Alegre, nos 

dias 26 a 28 de março, onde participou juntamente com o Vereador João Eduardo 

Oliveira Mânica, e participaram representantes de todo o Brasil. O Vereador destacou os 

principais tópicos do evento, como por exemplo, a questão fundiária, a informatização 

das Câmaras de Vereadores, a questão dos Projetos em regime de urgência, que na 

verdade não existe. Também agradeceu ao Senhor Presidente por ter o liberado para 

participar do evento, e esteve conversando com o Deputado Pedro Westphalen, a 

respeito do pedido feito no ano de 2013, sobre a questão do Banrisul, para que o posto 

de atendimento do banco em Coxilha se torne uma agência, e ainda visitaram o gabinete 

da Deputada Silvana Covatti, para verificar o andamento do pedido feito no ano passado 

a respeito de uma verba para a construção do Centro de Convivência para a terceira 

idade. O Vereador mencionou que irá participar em Porto Alegre de uma audiência da 

duplicação da BR 285, no dia 01 de abril de 2014. Prosseguindo com o período da 

Tribuna Livre, o Senhor Presidente, solicitou ao Vereador Valdir Graminho de Souza 

que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, convidando aos 

Senhores Vereadores para participarem e apoiarem o evento promovido pela Capela 

Nossa Senhora Aparecida Bairro Cohab, no dia 12 de abril de 2014, no Salão Paroquial 

de Coxilha. Quanto as comemorações de aniversário do Município, o Vereador 

salientou que foi bonito, porém houve falhas, como por exemplo, o Secretário do 

Esporte esqueceu de pronunciar o nome do Legislativo Municipal no programa da rádio. 

O Vereador disse que se sentiu feliz  com os elogios que pessoas fizeram ao trabalho da 



 

 

Casa, pois é um trabalho de grandes exigências, e muitas pessoas não entendem, e 

acredita que cada a cada Sessão será melhor. O Vereador Adão pediu o uso da palavra, 

mencionando que no dia 12 de abril, dia da festa da Comunidade Nossa Senhora 

Aparecida também haverá um evento na Igreja Quadrangular, com a presença de Mari 

Terezinha, com isso, acredita que atrapalhará o evento da capela, sugerindo ao Vereador 

Valdir que conversasse com a Diretoria da capela São João Batista para alterar a data do 

evento. O Vereador Valdir ponderou que o calendário de eventos é bem restrito, porém, 

irá ver as possibilidades disponíveis. Após, como nada mais havia a ser tratado, o 

Senhor Presidente, encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 07 de abril de 

2014, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e 

aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 


