
 

 

ATA N°. 1071 DO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze às oito horas e quinze 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 Nº1070 de vinte e quatro de novembro de dois mil 

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

O Senhor Presidente agradeceu a presença do Prefeito Municipal na Administração 

1997-2000, Sr. Ildo José Orth, e do representante da Cotrijal e do Sr. Vagner Negri. 

Prosseguindo a Sessão, Senhor Presidente, abriu 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 efetuasse a leitura das seguintes matérias: Projeto de Lei nº 1.556, de 24 de 

novembro de 2014, autoriza o Poder Executivo Municipal de Coxilha a firmar Termo 

de Parceria com o Serviço Social do Comércio – SESC para a realização de 

Campeonato Municipal de Futebol 7, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 1.557, 

de 27 de novembro de 2014, autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial no 

Orçamento/2014, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) destinado ao pagamento da 

premiação do Programa Nota Fiscal Gaúcha e dá outras providências; Projeto de Lei nº 



 

 

1.558, de 28 de novembro de 2014, altera a redação do artigo 21, da Lei Municipal n° 

1.449, de 30 de julho de 2013, que dispõe sobre o provimento das funções gratificadas, 

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

Vereador Gilberto efetuou a leitura da Indicação 026/14 em 26 de novembro de 2014, 

sugere ao Executivo Municipal a colocação de 3 (três) cargas de cascalho em frente ao 

Quiosque Amapola, junto a ERS 135, no perímetro urbano. (Autoria dos Vereadores: 

Adão Airton de Oliveira, Eni Webber, João Eduardo Oliveira Mânica e Miltom dos 

Santos Amarante); Indicação 027/14 em 01 de dezembro de 2014, sugere ao 

Executivo Municipal a retirada urgente do canteiro central na Avenida Darcy Antônio 

Vicenzi e na Rua Natálio Vieira, (Autoria dos Vereadores: Alberto Manica de Ramos, 

Antônio Antunes da Silva, Eni Webber, Fernando Albuquerque, Gilberto Maier 

Fernandes, João Eduardo Oliveira Mânica, e Valdir Graminho de Souza); Pedido de 

Informação nº003/2014, de autoria do Vereador Adão Airton de Oliveira, requer 

informações sobre o andamento referente as medições dos terrenos no Núcleo 

Habitacional Thereza Pacheco, Requerimento nº007/2014, requer que seja concedido 

prazo regimental de 45 dias, para melhor análise dos Projetos que trata as contas da 

administração 2009/2012, referente aos Processos 1571-02.00/09-7, ano 2009 e 004544-

02-00/12.1 ano 2012, (Autoria do Vereador Adão Airton de Oliveira). Em seguida, o 

Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, solicitando ao Vereador Gilberto que 

efetuasse a leitura dos seguintes Pareceres: Parecer nº068/2014 da Comissão Geral de 

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



 

 

de Lei nº 1.555/2014, onde emitiram Parecer Favorável. Em discussão o Vereador 

Adão Airton de Oliveira relatou que conversou com a Secretária do Meio Ambiente e 

ela se colocou a disposição dos Vereadores para explicar o Projeto, diante disso, o 

Vereador pediu que o Legislativo enviasse ofício à Secretária para que venha prestar 

esclarecimentos a respeito do Projeto.  O Vereador Milton dos Santos Amarante 

salientou que em analisando o Projeto, verificou que não está especificado os valores 

das multas, portanto, é necessário que a Secretária venha à Casa esclarecer o Projeto. A 

Vereadora Eni Webber ponderou que não é possível aprovarem os Projetos sem ser bem 

esclarecidos e explicados e discutidos, pois os Vereadores como representantes da 

comunidade serão questionados e terão que prestar informações. Em votação, obteve 

Aprovação Unânime. Parecer nº 069/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 

1.556/2014, onde emitiram Parecer Favorável. Em discussão não houve manifestações 

e em votação, obteve Aprovação Unânime. Parecer nº 070/2014 da Comissão Geral 

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

Projeto de Lei nº 1.557/2014, onde emitiram Parecer Favorável. Em discussão a 

Vereadora Eni Webber mencionou que novamente aprovarão um Projeto sem maiores 

explicações, ponderando que não entende o que está acontecendo, pois o Legislativo 

solicita explicações ao Executivo, porém, não estão sendo atendidos como foi o caso do 

Projeto de Lei Nº1.528/14, salientando que os Vereadores têm direito de pedir e receber 

explicações.  Em votação, obteve Aprovação Unânime. Prosseguindo, o Senhor 



 

 

Presidente colocou em discussão o Requerimento n°007/2014, o Vereador Adão 

Airton de Oliveira mencionou que em análise dos relatórios observou que há muitos 

apontamentos, ponderando que é necessário um prazo mais longo para analisarem para 

que possa ir a votação. Em votação, o Requerimento foi Aprovado por Unanimidade, 

porém, o prazo ficou definido para 8 (oito) dias, pois as contas deverão ser votadas até o 

final do ano. Após, o Senhor Presidente passou à Tribuna Livre, solicitando ao 

Vereador Adão Airton de Oliveira que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou 

aos presentes, mencionando que só votará favoravelmente a retirada dos canteiros 

depois que o Ministério Público emitir parecer favorável, contudo, conhece as 

dificuldades dos agricultores, não é contra eles, porém, é necessário que se faça uma 

audiência pública para discutir a questão para que juntos encontrem soluções. O 

Vereador Milton dos Santos Amarante salientou que a solução seria a construção de 

uma perimetral, inclusive ele fez um levantamento de custos, ponderando ainda que, 

não há lei específica para a retirada dos canteiros, sugerindo também a realização de 

audiência pública para debater a questão. Retomando a palavra, o Vereador Adão 

relatou que não estão fiscalizando os vendedores ambulantes que entram no Município, 

onde o fiscal é do interior, questionando como fiscalizará se não está na cidade. Ainda, 

mencionou a questão da parada de ônibus que foi danificada pelo temporal há 

aproximadamente 20 (vinte) dias, e até o momento não solucionaram. Ponderou que 

está feliz e satisfeito com a Secretaria de Obras com a realização do trabalho no Aimoré, 

e com a RGE pela retirada da rede de iluminação pública que estava em cima da área 



 

 

Industrial e elogiou a atitude do Prefeito em ir cobrar a RGE para que tomasse 

providências. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou à Vereadora Eni Webber 

ocupasse a Tribuna. A Vereadora saudou aos presentes, relatando sobre o 5º Seminário 

de Capacitação em Administração Pública Municipal que participou em Porto Alegre. E 

sobre a questão da retirada dos canteiros, sugeriu que se faça uma audiência pública 

com Vereadores, Prefeito e comunidade, agricultores para que se encontre uma solução, 

e para que acima de tudo se deixe as questões partidárias de lado, e que tomem decisões 

de pessoas adultas e coerentes, e pararem de jogar a comunidade contra os Vereadores, 

respeitar as opiniões e parar de “futricas”. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor 

Presidente, encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 08 de dezembro de 2014, 

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

será assinada pelos seguintes Vereadores: 


