
 

ATA N°. 1110 DO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e quinze às dezessete 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 Nº1109 de vinte e oito de setembro de dois mil e 

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

Comunicações e Convites, o Senhor Presidente agradeceu a presença da comunidade, 

do Vice-Prefeito, José Luiz Vicenzi, do Senhor Mario Possa e do Senhor Henrique 

Gidini. Após, o Senhor Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, não houve 

inscritos. Prosseguindo, o Senhor Presidente passou para Pauta do Dia, solicitando ao 

Primeiro Secretário, Vereador Gilberto Maier Fernandes, que efetuasse a leitura das 

seguintes matérias: Projeto de Lei n°1.629, de 29 de setembro de 2015, institui Turno 

Único no Serviço Público Municipal e dá outras providências; Projeto de Lei n°1.630, 

de 29 de setembro de 2015, autoriza o Poder Executivo Municipal a doar um imóvel à 

Câmara de Vereadores de Coxilha/RS, para o fim específico de construção e 

implantação da sede do Poder Legislativo do Município de Coxilha/RS, e dá outras 

providências; Projeto de Lei Legislativo n°006/2015, de 30 de setembro de 2015, 

institui Turno Único no Legislativo Municipal e dá outras providências; todos os 



 

Projetos foram Encaminhados para Análise das Comissões; Pedido de Informação 

nº003/2015: Valor gasto em Diárias por Secretarias até a presente data; Valor da 

Arrecadação Municipal: houve queda, caso positivo, qual o percentual de queda, e  

Pedido de Providência nº 008/15 em 01 de outubro de 2015, reforma dos abrigos, nas 

paradas de ônibus em frente a Escola Estadual Visconde de Araguaia e da Escola 

Pantaleão Thomaz, bem como a pintura das mesmas, ambos de Autoria dos Vereadores: 

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

Santos Amarante. Em seguida, o Senhor Presidente, passou à Ordem do Dia, 

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

Parecer nº067/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento 

e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.628/2015, o Parecer foi 

Favorável, não houve manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime; 

Parecer nº068/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento 

e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº1.629/2015, o Parecer foi 

Favorável, não houve manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime; 

Parecer nº069/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento 

e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº1.630/2015, o Parecer foi 

Favorável, em discussão, o Vereador Adão Airton de Oliveira lamentou a vinda do 

Projeto novamente à Casa, pois é contra a construção da sede para a Câmara, 

ponderando que há outras prioridades mais importantes que o Município precisa. O 

Vereador Milton dos Santos Amarante salientou que o Projeto trata apenas da doação de 



 

uma área para a construção da Câmara. O Vereador Valdir Graminho de Souza 

mencionou que o “dinheiro” é uma questão muito discutida, e salientou que é Favorável 

ao Projeto, e inclusive da construção da Câmara, e ponderou que se o Legislativo tem 

sobras porque os Vereadores e funcionários trabalham com responsabilidade, fazem 

economia, gastam apenas no que é necessário.  O Vereador Gilberto Maier Fernandes 

ponderou que há outras prioridades que deveriam ser atendidas, e novamente 

mencionou a realização de uma Audiência Pública para decidir o destino das sobras do 

Legislativo, e ainda mencionou que é contra a construção da sede do Legislativo. O 

Vereador Antônio Antunes da Silva esclareceu que o Projeto é apenas uma doação de 

área para a construção do Legislativo, portanto, ninguém está falando em construção no 

momento, salientando que os Vereadores estão trabalhando para o bem da comunidade, 

e trabalham com responsabilidade. O Vereador João Eduardo Oliveira Manica salientou 

que é importante essa discussão sobre a sobra do Legislativo, isso demonstra que todos 

os Vereadores estão preocupados e são responsáveis, e mencionou que o Projeto trata 

apenas da permuta da área para construção, e quando for para construir os nove 

Vereadores irão decidir. A Vereadora Eni Webber não é hora de discutir sobre a 

construção da sede do Legislativo, embora concorde que é importante ser independente, 

e mencionou que realizar cursos não é dinheiro jogado fora, e sim algo muito 

importante, que é necessário para que os Vereadores se reciclem, pois tudo que se 

aprende deve ser colocado em prática no Município, ponderando que se houvesse 

planejamento, o Município teria recursos para as demandas, não cabendo ao Legislativo 



 

abrir mão do seu percentual, que é de seu direito de usar. O Senhor Presidente salientou 

que através desse Projeto pode verificar os Vereadores que possui palavra e os que não 

têm, e destacou que o Projeto trata apenas da destinação do local para a construção. Em 

votação, o Projeto obteve Aprovação por 7 (sete) Votos Favoráveis e 1 (um) Contra 

do Vereador Adão Airton de Oliveira. Em seguida, foi à leitura Parecer nº070/2015 da 

Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, 

que tratam do Projeto de Lei Legislativo nº006/2015, o Parecer foi Favorável, não 

houve manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. Após passou à 

discussão as seguintes matérias: Pedidos de Providência nº006/2015 e n°007/2015, 

não houve manifestações e em votação foram Aprovados por Unanimidade, e Pedido 

de Informação n°002/2015, não houve manifestações e em votação, obteve Aprovação 

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

Sessão, marcando a próxima, excepcionalmente, para o dia 13 de outubro de 2015, 

terça-feira, às 08h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será 

assinada pelos seguintes Vereadores: 

 

 


