
 

 

ATA N°. 1053 DO DIA 28 DE JULHO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e quatorze às oito 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 Nº1052 de vinte e um de julho de dois mil e 

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

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

Vereadores Adão Airton de Oliveira e Eni Webber 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 1.528, de 23 

de julho de 2014, autoriza o Poder Executivo Municipal de Coxilha a firmar convênio 

com o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria Estadual da Fazenda para a 

realização de sorteio do Programa Nota Fiscal Gaúcha e dá outras providências, o 

Senhor Presidente Encaminhou para Análise das Comissões; e Requerimento 

nº001/2014, entrega de Moção de Reconhecimento à Igreja Assembleia de Deus que 

teve inicio de suas atividades no ano de 1954 em Coxilha, e completará nos dias 06 e 07 

de setembro 60 (sessenta) anos no Município, tornando-se uma grande parceira das 

autoridades locais e contribuindo na área social e espiritual, (Autoria de todos os 



 

 

Vereadores). Em seguida, o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, colocando em 

discussão Indicação 014/14 em 16 de julho de 2014, não houve manifestações e em 

votação, obteve Aprovação Unânime. Após, o Senhor Presidente passou à Tribuna 

Livre, solicitando ao Vereador Adão Airton de Oliveira que ocupasse seu espaço. O 

Vereador cumprimentou aos presentes, relatando que na Comunidade de Entre Rios está 

com problemas na caixa de comando da água, ocasionando desperdício de água, pois 

não está desligando automaticamente, solicitando que os responsáveis fossem verificar 

o problema. O Vereador também solicitou que o Legislativo envie ao Executivo uma 

Indicação em nome de todos os Vereadores para elaboração de um Projeto de Lei que 

torne o Núcleo Habitacional Thereza Pacheco em Área Social, pois se trata de uma área 

pertencente ao Município e muitas famílias construíram suas casas, e necessitam de 

escritura. Ainda o Vereador mencionou que o AIMORÉ Futebol Clube é uma das 

entidades que mais colaborou com o Município, pois cedeu a área onde hoje está sendo 

construída a creche, banheiro publico, a praça, posto de saúde e a Rua Valmi Pedroso 

Severo, e quando foi feita a permuta pela antiga administração não foi cumprido com 

todos os compromissos, pois após doze meses o AIMORÉ deveria estar funcionando 

perfeitamente, e ainda não há iluminação do campo, arquibancadas, e nem foi feito o 

fechamento do local. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou à Vereadora Eni 

Webber que ocupasse a Tribuna. A Vereadora cumprimentou aos presentes, 

parabenizando aos colonos e motoristas que se comemoraram no dia 25 de julho, e ao 

agricultor que se comemora no dia 28 de julho, categorias importantes que devem ser 



 

 

valorizadas. A Vereadora pediu que fosse enviada uma solicitação ao Executivo para 

que venha à Casa explicar sobre o Projeto que trata da Nota Fiscal Gaúcha, pois 

considera muito importante a questão, e se trata da educação fiscal, salientando que será 

uma propagadora dessa ideia. O Vereador Adão Airton de Oliveira parabenizou os 

agricultores pela passagem de seu dia, 28 de julho, ponderando que Município é 

essencialmente agrícola. E sobre o Projeto da Nota Fiscal Gaúcha mencionou que é 

importante, para que não haja sonegações. Retomando a palavra, a Vereadora Eni, 

salientou que a Nota Fiscal Gaúcha se trata de uma questão de cidadania, pois temos o 

direito de receber a nota fiscal e o direito e dever de escolher bons políticos para nos 

representar, e contribuir para que as pessoas tenham melhores condições de vida, de 

saúde e educação. Como nada mais havia a tratar, o Senhor Presidente, encerrou a 

Sessão, marcando a próxima, excepcionalmente para o dia 06 de agosto de 2014, quarta-

feira, às 08h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será 

assinada pelos seguintes Vereadores: 


