
 

ATA N°. 1103 DO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dezessete dias do mês de agosto 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, Gilberto Maier Fernandes, João 

Carlos Teixeira Sampaio, 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 Nº1102 de dez de agosto de dois mil 

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

Nas Comunicações e Convites, o Senhor Presidente parabenizou em nome do 

Legislativo a Servidora Sheila pela passagem de seu aniversário, e agradeceu a presença 

do Senhor Vagner Negri, do Prefeito Municipal, Julio, do Senhor Augusto, sócio da 

Fábrica de Móveis Auta Móbile, e do Senhor Joel Souza Rodrigues. Após, o Senhor 

Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores: Adão Airton de Oliveira, 

Valdir Graminho de Souza e Milton dos Santos Amarante solicitaram inscrições. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente, solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Gilberto 

Maier Fernandes, que efetuasse a leitura da Pauta do Dia, onde constavam as seguintes 

matérias: Projeto de Lei n°1.620, de 13 de agosto de 2015, dispõe sobre as Diretrizes 

Orçamentárias do Município de Coxilha/RS para o Exercício de 2016 e dá outras 

providências e Projeto de Lei n°1.621, de 13 de agosto de 2015, autoriza o Poder 

Executivo a abrir Crédito Especial no Orçamento/2015, no valor de R$ 350.851,33. Os 



 

Projetos foram Encaminhados para Análise das Comissões. Na Ordem do Dia, o 

Senhor Presidente, solicitou ao Vereador Gilberto, que efetuasse a leitura dos seguintes 

Pareceres: Parecer nº058/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.618/2015, onde 

emitiram Parecer Favorável, em discussão, o Vereador Milton dos Santos Amarante 

Pediu Vistas do Projeto para analisar melhor. O Senhor Presidente aceitou o Pedido de 

Vistas. Parecer nº059 /2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.621/2015, onde 

emitiram Parecer Favorável, em discussão não houve manifestações e em votação, 

obteve Aprovação Unânime. Em seguida passou à discussão a Indicação nº 008/2015, 

não houve manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. Prosseguindo, o 

Senhor Presidente passou à Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Adão Airton de 

Oliveira que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, 

agradecendo ao Executivo pela instalação das placas que proíbe a entrada de vendedores 

ambulantes no Município, e da que proíbe jogar lixo na estrada que dá acesso a 

Comunidade de Colônia Miranda. E solicitou que instalem placas que proíbem jogar 

lixo na rua paralela ao Distrito Industrial, pois os caminhoneiros param no local para 

fazer suas refeições. Ainda, parabenizou aos usuários da ERS 135 pela chegada da 

Ambulância, agradecendo aos que apoiaram o movimento, a Secretaria da Saúde. O 

Senhor Presidente mencionou que na divisa de Coxilha com Passo Fundo é vergonhoso 

o deposito de lixo no local. Em seguida, ocupou a Tribuna o Vereador Valdir Graminho 



 

de Souza, saudou aos presentes, e convidou aos Senhores Vereadores para participarem 

da Consulta Popular que se realizará no dia 19 de agosto, quarta-feira, salientando a 

importância da votação. Sobre a placa que proíbe a entrada de vendedores ambulantes 

no Município, o Vereador ponderou que não ficou visível, e sugeriu que instalassem em 

um local mais adequado. Prosseguindo, ocupou a Tribuna o Vereador Milton dos Santos 

Amarante, cumprimentou aos presentes, relatando sobre a ponte do Rio Cachoeira, em 

visita ao local observou que o serviço realizado não irá dar evasão da água da chuva, 

pois foi reduzido os tubos, e com isso a água vai invadir as lavouras e ponderou que o 

engenheiro não está preparado para esse tipo de serviço, totalmente fora de padrão. 

Após, o Senhor Presidente, abriu espaço para o Senhor Prefeito esclarecer assuntos 

referentes ao Projeto de Lei n° 1.618/2015, sobre as placas que proíbem a entrada de 

ambulantes no Município, e sobre a doação do terreno para a construção da Câmara. 

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

marcando a próxima para o dia 24 de agosto de 2015, segunda-feira, às 18h30min, da 

qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes 

Vereadores: 

 

 

 


