
 

 

ATA N°. 1083 DO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos trinta 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, André Luiz Daré, Antônio Antunes da Silva, Eni Webber, 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 Nº1082 de vinte e três de março de dois mil e 

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

Senhor Presidente mencionou que o Assessor Jurídico participou de um curso sobre 

Regimento Interno em Porto Alegre. Na oportunidade, o Assessor Jurídico relatou 

alguns tópicos contemplados no curso e salientou que os Vereadores, deverão se reunir 

para alterar e atualizar o Regimento, pois ele foi criado em 1993 e com a Lei de Acesso 

a Informação, muitas coisas mudaram, portanto, é necessário acompanhar as mudanças. 

O Senhor Presidente reforçou que é um trabalho que os nove Vereadores deverão 

realizar, juntamente com o Assessor Jurídico e funcionários, e conta com a colaboração 

de todos. Em seguida, o Senhor Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, os 

Vereadores Adão Airton de Oliveira e João Eduardo Oliveira Mânica solicitaram 

inscrições. Prosseguindo, o Senhor Presidente, passou à Pauta do Dia, solicitando ao 

Vereador Gilberto Maier Fernandes efetuasse a leitura das seguintes matérias: Projeto 

de Lei n°1.591, de 30 de março de 2015, autoriza o Poder Executivo Municipal a 



 

 

conceder subvenção social ao Centro Cultural e de Assistência Social Ilso José Webber, 

abre crédito especial e dá outras providências; Projeto de Lei n°1.592, de 30 de março 

de 2015, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social à 

Universidade de Líderes Juventude sem Fronteiras de Coxilha – UNILIDER, abre 

crédito especial e dá outras providências, o Senhor Presidente Encaminhou-os para 

Análise das Comissões. Após passaram à leitura a Indicação n°003/15 em 30 de 

março de 2015, sugere que envie um Projeto de Lei que altere o horário de trabalho do 

inspetor tributário, e Indicação n°004/15 em 30 de março de 2015, sugere a troca da 

cobertura do prédio onde está situado o CRAS UM, (ambas são de Autoria dos 

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

Milton dos Santos Amarante); e Pedido de Informação n°001/15, de autoria do 

Vereador Adão Airton de Oliveira, que requer as seguintes informações: quanto foram 

gastos na semana do Município e o valor pago à banda que animou as festividades do 

dia 19 de Março e Qual o valor gasto com o veículo da Administração, S10 Chevrolet. 

Como não havia matéria para a Ordem do Dia, 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 o poço negro localizado no 

Núcleo Habitacional Thereza Pacheco, está aberto, pedindo que se tomassem 

providências a respeito. Ainda, reforçou o pedido da elaboração do Projeto de 

Saneamento Básico do Município, pois o Secretário da época prometeu que em 

dezembro de 2013 estaria pronto e até o momento não foi elaborado. Também, o 



 

 

Vereador salientou que é vergonhosa a situação do ginásio, um total descaso e 

abandono, inclusive nos eventos da semana do Município as pessoas tiraram fotos. E 

questionou o que está impedido de realizarem o recapeamento das ruas, pois já 

Aprovaram o Projeto, e todos os Coxilhenses estão reclamando, ponderando que a 

Administração deve tomar providências urgentes. Prosseguindo, o Vereador João 

Eduardo Oliveira Mânica ocupou a Tribuna, cumprimentou aos presentes, 

parabenizando a Secretária da Saúde, Andréia, pela atitude que teve em recolher o lixo 

em frente ao Posto de Saúde. E convocou os nove Vereadores para que ajudem o 

Secretário de Obras, Fernando, para resolver o problema do asfalto de Coxilha, pois está 

intransitável, e ponderou que não é culpa do Prefeito, Secretário e Vereadores, mas é 

preciso tomar atitude, e pediu ao Senhor Presidente que convide o Prefeito e o 

Secretário de Obras para virem à Casa conversarem a respeito, inclusive se colocou a 

disposição se for preciso buscar mais verbas. O Senhor Presidente salientou que na 

semana passada esteve em Coxilha a empresa que ganhou a licitação do recapeamento, 

e acredita que no máximo em vinte dias estarão começando o trabalho. Também, relatou 

que os moradores da Avenida Darcy Antônio Vicenzi o questionaram sobre a retirada 

dos canteiros, pois quando assinaram o abaixo-assinado não explicaram que seriam 

construídos os passeios. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente, 

encerrou a presente Sessão, marcando a próxima, excepcionalmente, para o dia 07 de 

abril de 2015, terça-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e 

aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 


