
 

 

ATA N°. 1079 DO DIA 03 DE MARÇO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos três dias do mês de março de dois mil e quinze às dezoito 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 Ordinária. Abertos os trabalhos da Sessão, o Senhor 

Presidente, solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Valdir Graminho de 

Souza, que efetuasse a leitura da Ata Nº1078 de vinte e quatro de fevereiro 

de dois mil e quinze, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve 

Aprovação Unânime. Nas Comunicações e Convites, o Senhor 

Presidente informou que o Vereador Fernando de Albuquerque enviou à 

Casa, Pedido de Licença, a partir de 04 de março de 2015, pois assumirá a 

Secretaria de Obras.O Senhor Presidente agradeceu a presença do Senhor 

Prefeito, Júlio, e o convidou para fazer parte da mesa Diretora. O Senhor 

Prefeito esclareceu questões levantadas pelos Senhores Vereadores, como a 

economia gerada pelo turno único, retirada dos canteiros, que devido 

abaixo-assinado organizado pelo Vereador Adão não quis ir contra as 



 

 

pessoas que assinaram, e para facilitar o tráfego das máquinas agrícolas a 

partir do dia 04 de março entrará em vigor um Decreto proibindo 

estacionamento no lado direito das avenidas. E ainda, mencionou que a 

Secretária de Obras terá um novo Secretário, o Senhor Fernando de 

Albuquerque.  Após, Senhor Presidente, abriu inscrições à Tribuna Livre, 

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

Oliveira Mânica solicitaram inscrições. Prosseguindo a Sessão, Senhor 

Presidente, passou à Pauta do Dia, solicitando ao Vereador Gilberto Maier 

Fernandes efetuasse a leitura das seguintes matérias: Projeto de Lei 

n°1.580, de 26 de fevereiro de 2015, autoriza o Poder Executivo 

Municipal alterar o inciso I, do artigo 6°, da Lei Municipal n°1.448, de 30 

de julho de 2013 que dispõe sobre o estágio de estudantes em órgãos da 

administração municipal e dá outras providências; Projeto de Lei n°1.581, 

de 26 de fevereiro de 2015, autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito 

Especial no Orçamento/2015, no valor de R$ 532.949,00; e Projeto de Lei 

n°1.582, de 27 de fevereiro de 2015, autoriza o Poder Executivo a abrir 

um crédito especial no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), 

destinado a Auxílio Financeiro para 7ª Região Tradicionalista, com a 



 

 

Finalidade de custear a Locomoção dos Laçadores, Transporte dos animais 

e Alimentação da 27ª Festa Campeira e 23º Jogos Tradicionais do RS, e dá 

outras providências, o Senhor Presidente o Encaminhou para Análise das 

Comissões, Em seguida, o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, 

solicitando ao Vereador Gilberto que efetuasse a leitura dos seguintes 

Pareceres: Parecer nº018/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da 

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

de Lei nº 1.580/2015, emitiram Parecer Favorável. Em discussão não 

houve manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. Parecer 

nº019/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

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

1.581/2015, emitiram Parecer Favorável. Em discussão não houve 

manifestações e em votação, obteve Aprovação Unânime. Após, o Senhor 

Presidente colocou em discussão as seguintes matérias: Indicação 

n°001/15, o Vereador Adão Airton de Oliveira salientou que esta, vai 

contra o Regimento Interno, pois já existe uma Indicação idêntica que foi 

Aprovada no ano de 2014 que destina as sobras do Legislativo, 

lamentando, e ponderando que é vergonhoso. A Vereadora Eni Webber 



 

 

ponderou que não podem votar duas vezes em Indicações com o mesmo 

conteúdo, acredita que é incoerente. O Vereador Milton dos Santos 

Amarante, salientou que no ano de 2014 foi Aprovada Indicação que 

destina as sobras do Legislativo, portanto, continua valendo, ponderando 

que é incorreto Aprovar outra Indicação idêntica. O Vereador Antônio 

Antunes da Silva, explicou que Indicação não é Lei, apenas estão 

indicando, pois os Vereadores não têm direito e o poder de executar, e na 

Indicação não está estipulado valores. Ainda, salientou que há pessoas que 

não têm condições de comprarem terrenos e nem construir uma casa, e 

todos os Vereadores deveriam apoiar essa Indicação, pois todos têm direito 

a moradia, questionando se algum Vereador é contra ajudar os mais 

necessitados. O Vereador João Eduardo Oliveira Mânica, ponderou que se 

trata de uma boa Indicação, porém, já Aprovaram uma Indicação 

destinando as sobras, e salientou que ao invés de criar uma nova Secretaria, 

destinassem esse valor para aquisição de terrenos e construção de casas. O 

Vereador Valdir Graminho de Souza salientou que não é contra o esporte, é 

amante do esporte, e conhece as dificuldades do AIMORÉ, não sabe como 

foi realizada a permuta, e o Presidente do clube não sabe como está o 



 

 

andamento do clube, pessoas estão invadindo, e nunca foi feito um balanço, 

e para repassar dinheiro a uma entidade no mínimo tem que haver uma 

diretoria. Relatou ainda, que muitas pessoas lhe questionam sobre as 

moradias, e ponderou que a construção das casas beneficiará os mais 

necessitados e as empresas que vendem materiais de construção e aos 

pedreiros. O Vereador Adão mencionou que não é contra a Indicação, mas 

já há uma Indicação idêntica que foi Aprovada. O Senhor Presidente 

solicitou ao Jurídico que esclarecesse o Art. 74 e 75 do Regimento Interno 

que o Vereador Adão mencionou. O Jurídico explicou que a palavra 

idêntica se refere ao teor e valores e destinação iguais, que não é o caso da 

Indicação em discussão. Em votação, a Indicação foi Aprovada por 7 

(sete) votos, o Vereador Adão Airton de Oliveira se Absteve de votar. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente passou à discussão o Requerimento 

n°002/15, o Vereador Adão Airton de Oliveira salientou que é vergonhoso 

o abandono do terreno, e o proprietário não toma providências, e parece 

que não há Secretaria do Meio Ambiente em Coxilha. Em votação obteve 

Aprovação Unânime. Após o Senhor Presidente passou à Tribuna Livre, 

solicitando à Vereadora Eni Webber que ocupasse seu espaço. A Vereadora 



 

 

cumprimentou aos presentes, relatando que o Projeto Viver recebeu um 

certificado pela participação da Nota Fiscal Gaúcha, onde 210 cidadãos 

foram convencidos pela Entidade de participaram do Programa, resultando 

no repasse de R$ 25.995,36 de um total de R$ 1.084.629,72 ao COREDE 

Produção, pedindo aos Senhores Vereadores que convençam mais pessoas 

a participarem, pois retornam em benefícios ao Município. Ainda, a 

Vereadora agradeceu ao Prefeito e a Secretária do Meio Ambiente pela 

limpeza ao redor da Entidade. Sobre a Indicação n°001/15 salientou que 

houve um mal entendido quanto a interpretação, e ficou surpresa com a 

Indicação, pois não foram convidados a participar da elaboração. E 

comunicou que na próxima semana terá que apresentar atestado, pois sua 

filha está com problemas de saúde. Em seguida, o Vereador Adão ocupou a 

Tribuna, parabenizando todas as mulheres pela passagem de seu dia, 08 de 

março. Relatou que conseguiu ma grande vitória a respeito dos 

caminhoneiros, pois no dia 03 de março de 2015, foi atendido o pedido de 

isenção do pagamento de eixo de caminhão vazio, uma Emenda solicitada 

na Lei n° 12.619, proposta pelo Deputado Luis Carlos Heinze e a 

ampliação do horário de descanso. Também relatou que participou no 



 

 

manifesto dos caminhoneiros em frente a central de distribuição de petróleo 

de Passo Fundo, e ficou triste com a atitude da Brigada Militar e Policia 

Militar que foram no local intimidar as pessoas que estavam apenas 

conversando, lamentando que o Coronel Bicca veio à Casa dizer que a 

Brigada não tem efetivos, que há uma redução de quarenta por cento, e ver 

um batalhão de policiais no local. Após, o Senhor Presidente solicitou ao 

Vereador João Eduardo Oliveira Mânica que ocupasse a Tribuna. O 

Vereador cumprimentou aos presentes, pedindo que o Legislativo envie um 

Ofício ao Presidente do AIMORÉ para esclarecer e apresentar o contrato de 

permuta. Relatou que visitou a área industrial de Vila Lângaro, e pode 

constatar que está se desenvolvendo, e a de Coxilha não consegue, e se 

preocupa, pois passarão os quatro anos e não conseguirão trazer empresas. 

Ainda mencionou que apóia o manifesto dos caminhoneiros, pois quem se 

sente prejudicado tem sim que se manifestar e pediu aos Vereadores que 

trabalhem em conjunto para superar os problemas. E desejou ao Vereador 

Fernando boa sorte na Secretaria de Obras. O Senhor Presidente ponderou 

que o esporte é um caminho que educa as crianças, e em nome da Casa 

desejou boa sorte à filha da Vereadora Eni. E se reportando ao Vereador 



 

 

Adão, mencionou que assim como ele, o Vereador Valdir também está 

preocupado com a questão dos caminhoneiros, porém, fica triste quando 

vai participar dos manifestos e misturam questões políticas, e os chamam 

de “catadores de votos”, relatando que em um manifesto em Coxilha 

falaram que Coxilha não tem Prefeito, Vice-Prefeito e nem Vereadores, e 

no dia 28 de fevereiro esteve no Município de Sertão em um manifesto de 

apoio aos agricultores, representando todos os Vereadores de Coxilha. 

Como não havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente, encerrou a 

presente Sessão, marcando a próxima para o dia 09 de março de 2015, 

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

aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 

 

 

 

 

 


