
 

 

ATA N°. 1037 DO DIA 07 DE ABRIL DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e quatorze às dezoito horas e trinta minutos 

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

Silva, Eni Webber, Evanir Salinet Nunes, 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 Nº1036 de trinta e um de março de dois mil e 

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

Logo após, o Senhor Presidente passou para as comunicações e convites, onde foi 

efetuada a leitura do Ofício que trata do Pedido de Licença do Vereador Adão Airton de 

Oliveira; Ofícios recebidos do 1º e 2º Suplentes da Coligação Aliança Democráticos 

Progressistas Coxilha Melhor, os Senhores Dari Cláudio Tamanho e João Carlos 

Teixeira Sampaio que tratavam da desistência em assumir a vaga de Vereadores. Em 

seguida, o Senhor Presidente solicitou à Senhora Evanir Salinet Nunes que ocupasse sua 

cadeira e prestasse o juramento. Prosseguindo a Sessão, o Senhor Presidente, abriu as 

inscrições à Tribuna Livre, a Vereadora Eni Webber e os Vereadores Valdir Graminho 

de Souza, Alberto Manica de Ramos, Milton dos Santos Amarante e João Eduardo 

Oliveira Mânica solicitaram inscrições. Após, o Senhor Presidente, passou à Pauta do 

Dia, solicitando ao Vereador Gilberto Maier Fernandes, que efetuasse a leitura das 

seguintes matérias: Projeto de Lei nº 1.512, de 31 de março de 2014, dispõe sobre a 



 

 

obrigatoriedade do uso do uniforme escolar pelos alunos matriculados nas Escolas 

Municipais de Ensino Infantil e Ensino Fundamental da Rede Municipal e Ensino; 

Projeto de Lei nº 1.513, de 02 de abril de 2014, autoriza o Poder Executivo a firmar 

convênio com a Associação Hospitalar Beneficente São Vicente de Paulo, de Passo 

Fundo / RS, para atendimento médico-hospitalar e laboratorial á população do 

Município de Coxilha; Projeto de Lei nº 1.514, de 04 de abril de 2014, autoriza o 

Município de Coxilha, através do Poder Executivo Municipal, a repassar 80% (oitenta 

por cento) dos recursos depositados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente ao Centro Cultural e de Assistência Social Ilso José Webber e dá outras 

providências; e Projeto de Lei nº 1.515, de 04 de abril de 2014, dispõe sobre 

informações a serem prestadas pelas administradoras de cartões de crédito ou de débito 

em conta corrente e demais estabelecimentos similares, o Senhor Presidente os 

Encaminhou para Análise das Comissões. Por não haver matéria para a Ordem do 

Dia, o Senhor Presidente, passou à Tribuna Livre, solicitando à Vereadora Eni Webber 

que ocupasse seu espaço. A Vereadora cumprimentou aos presentes, e desejou boas 

vindas a Vereadora Evanir, e mencionou e explicou sobre o Projeto de Lei nº 

1.514/2014, onde os valores foram arrecadados pelos integrantes do Projeto Viver junto 

as pessoas que pagam imposto de renda, pois toda pessoa física ou jurídica que 

contabilizam as sobras poderão doar para entidade, e ainda, a Vereadora citou as 

pessoas e empresas que doaram ao Projeto Viver. A Vereadora ponderou que é 

merecida essa doação, pois os integrantes do Projeto trabalham com muito empenho, e é 



 

 

aberto a toda comunidade. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador 

Valdir Graminho de Souza para que ocupasse a Tribuna. O Vereador saudou ao 

presentes, desejando boas vindas a Vereadora Evanir, e relatou sobre a viagem que fez a 

Porto Alegre juntamente com o Prefeito Municipal, no dia 03 de abril de 2014, para 

tratar da questão do poço artesiano na comunidade de Colônia Miranda, onde estiveram 

na Secretaria de Desenvolvimento Rural Pesca e Cooperativismo,  no qual foram 

informado que a Secretaria possui três máquinas para perfuração de poços, porém, 

estavam na fronteira do Estado e não tinha previsão de quando estariam se deslocando a 

região norte do Estado. Também foram à Assembleia Legislativa, no gabinete do 

Deputado Edegar Pretto, e conversaram com o Secretário da Habitação, que também 

possui máquinas para perfuração de poços, e obtiveram a feliz notícia que antes do 

término do contrato de licença em junho, o poço estará perfurado. O Vereador salientou 

que é uma grande conquista dos Vereadores e da comunidade. Ainda o Vereador 

mencionou a festa em honra Nossa Senhora Aparecida do bairro Cohab, que foi 

transferida do dia 12 para o dia 26 de abril, porém, foi comunicado pelo presidente do 

Salão São João Batista que no dia 26 haverá festa de aniversário, diante disso, está 

confusa a situação, cogitando a hipótese de realizar a festa no Ginásio Poliesportivo. 

Prosseguindo com a ordem dos inscritos à Tribuna, o Senhor Presidente solicitou ao 

Vereador Alberto Manica de Ramos que ocupasse seu espaço. O Vereador 

cumprimentou aos presentes, desejou boas vindas a Vereadora Evanir, mencionando a 

questão das Emendas que os Vereadores fazem aos Deputados, e demoram e eles falam 



 

 

que não há verbas para fazer, indagando como um Estado que gastará R$ 30.000.000,00 

(trinta milhões de reais) em torno de um estádio de futebol, não há verbas para investir 

nos Municípios que necessitam, tendo que mendigar para conseguir poços, recursos 

para saúde e educação. O Senhor Presidente agradeceu as palavras do Vereador Alberto 

e salientou que foram bem oportunas, e a questão do poço artesiano é uma reivindicação 

de todos os Vereadores, ponderando que é preciso ir atrás dos recursos, os Vereadores 

devem ir sim a Porto Alegre, pois ninguém virá oferecer recursos. Após, o Senhor 

Presidente, solicitou ao Vereador Milton dos Santos Amarante que ocupasse a Tribuna. 

O Vereador saudou aos presentes e em especial a Vereadora Evanir, desejando que 

trabalhe em prol do Município, e que defenda o povo, fiscalize, pois esse é o papel do 

Vereador, independente das siglas partidárias. Também lamentou as emendas que são 

encaminhadas e não são aprovadas, e salientou que foi um Secretário “milagroso”, pois 

conseguiu para o Município, mesmo sendo de outra sigla partidária, quatro poços 

artesianos e máquinas. Ponderou ainda que, se não conseguirem recursos em ano 

eleitoral poderão esquecer, pois estão acontecendo muita coisa no País e no Estado, 

eleições, copa do mundo, a questão da Petrobras, mensalão, dinheiro que somem dos 

cofres públicos, nossos portos e escolas estão em péssimas condições, não temos 

educação e segurança. Logo após, o Senhor Presidente, solicitou ao Vereador João 

Eduardo de Oliveira Mânica que ocupasse a Tribuna. O Vereador cumprimentou aos 

presentes, em especial a Vereadora Evanir, salientando que ela é uma guerreira, 

mencionando que foram citados vários problemas que estão ocorrendo, e poderia citar 



 

 

mais alguns, no entanto, espera que esse ano aconteça mudanças, inclusive por se tratar 

de ano eleitoral. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, encerrou a Sessão, 

marcando a próxima para o dia 14 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: 


