
 

 

ATA N°. 1085 DO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos treze dias do mês de abril 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 Segundo Secretário, Vereador Valdir Graminho de 

Souza, que efetuasse a leitura da Ata Nº1084 de sete de abril de dois mil e quinze, que 

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

Presidente agradeceu a presença do Senhor Prefeito Municipal, que esteve na Casa 

explicando aos Pedidos de Informação, Projetos, investimentos em saúde e educação e 

sobre o Projeto de Lei n° 1.594/2015.  Em seguida, como não houve inscritos à 

Tribuna Livre, o Senhor Presidente, passou à Pauta do Dia, solicitando ao Vereador 

Gilberto Maier Fernandes efetuasse a leitura das seguintes matérias: Projeto de Lei 

n°1.594, de 13 de abril de 2015, institui o Programa do Aluguel Social no Município 

de Coxilha/RS e dá outras providências; Projeto de Lei n°1.595, de 13 de abril de 

2015, autoriza o Poder Executivo Municipal alterar a Lei Municipal N° 1.587, de 12 de 

março de 2015, que dispõe sobre o quadro dos cargos em comissão e funções 

gratificadas e dá outras providências, os Projetos foram Encaminhados à Análise das 

Comissões. Ainda, foi efetuada a leitura da Indicação n°006/15 em 10 de abril de 

2015, sugere ao Executivo, através da Secretaria competente, o conserto de uma boca de 



 

 

lobo, na Rua Vicente Miorando, próximo a residência do Sr. Auri Mertz. (Autoria dos 

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

Milton dos Santos Amarante). Após o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, 

solicitando ao Vereador Gilberto que efetuasse a leitura dos seguintes Pareceres: 

Parecer nº035/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.593/2015, emitindo Parecer 

Favorável, em discussão não houve manifestações e em votação obteve Aprovação 

Unânime. Parecer nº036/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.594/2015, emitindo 

Parecer Favorável, em discussão, o Vereador Adão Airton de Oliveira ponderou que 

ficou surpreso com o Projeto ter vindo à Casa somente agora, e salientou que está 

indignado e envergonhado, pois pessoas que chegam recentemente à Coxilha ganham, e 

quem residem há anos no Município não conseguem ganhar sua moradia, considerando 

uma injustiça. Em votação, o Projeto obteve Aprovação por 7 (sete) votos, o 

Vereador Adão Airton de Oliveira se Absteve de votar. Como não havia mais nada a 

tratar, o Senhor Presidente, encerrou a presente Sessão, marcando a próxima 

excepcionalmente para o dia 22 de abril de 2015, quarta-feira, às 18h30min, da qual foi 

lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 


