
 

ATA N°. 1112 DO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e quinze às oito 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 Nº1111 de treze de outubro de dois mil e quinze, 

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

Comunicações e Convites, o Senhor Presidente pediu aos Vereadores que se 

colocassem em pé para fazer um minuto de silêncio em homenagem ao Senhor 

Henrique Antônio Stedli que faleceu terça-feira, dia 13 de outubro, lembrando que ele 

foi um dos colaboradores da Comissão de emancipação de Coxilha. Ainda, o Senhor 

Presidente pediu aos Senhores Vereadores que se reportem aos colegas da Casa usando 

os Pronomes de Tratamento adequados, e quanto as discussões das matérias, que falem 

somente sobre o assunto em questão. Após, o Senhor Presidente abriu inscrições à 

Tribuna Livre, os Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Eni Webber e Milton dos 

Santos Amarante, solicitaram inscrição. Prosseguindo, o Senhor Presidente passou à 

Pauta do Dia, solicitando ao Vereador Gilberto Maier Fernandes que efetuasse a leitura 

das seguintes matérias: Projeto de Lei N°1.631, de 13 de outubro de 2015, altera e dá 

nova redação ao Art. 32 da Lei Municipal n° 1.108, de 15 de julho de 2009, que dispõe 



 

sobre a Política do Meio Ambiente do Município de Coxilha/RS e dá outras 

providências; Projeto de Lei n°1.632, de 13 de outubro de 2015, autoriza o Poder 

Executivo a contratar operações de crédito com o Badesul Desenvolvimento S.A – 

Agência de Fomento/RS para obras de infraestrutura urbana; Projeto de Lei n°1.633, 

de 14 de outubro de 2015, institui o Valor Venal das áreas rurais do Município de 

Coxilha/RS e dá outras providências, todos os Projetos foram Encaminhados à Análise 

das Comissões, e Requerimento nº007/2015, requer Moção de Reconhecimento ao 

Centro Cultural e de Assistência Social Ilso José Webber, Projeto Viver, pela passagem 

de seus 10 anos de existência e valiosos trabalhos prestados na área de Assistência 

Social, Educação e renda à comunidade do município de Coxilha. (Autoria da 

Vereadora Eni Webber). Após, o Senhor Presidente, passou à Ordem do Dia, 

solicitando ao Vereador Gilberto que efetuasse a leitura do Parecer nº071/2015 da 

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

que tratam do Projeto de Lei n°1.632/2015, emitiram Parecer Favorável, em 

discussão, a Vereadora Eni questionou se o Projeto trata de financiamento total ou 

contrapartida do Município, e por que as demais Avenidas não serão restauradas, 

portanto, gostaria de maiores esclarecimentos, pois o Projeto está muito resumido. O 

Vereador Milton dos Santos Amarante salientou que está satisfeito com o Projeto, pois 

há dezoito anos que foi feito o asfalto na Avenida, e não foi mais feito nenhum reparo, e 

acredita que com a Aprovação desse recurso o Município conseguirá reparar as duas 

Avenidas principais. O Vereador Adão Airton de Oliveira mencionou que ficou feliz 



 

com a vinda do Projeto, pois as Avenidas estão em péssimas condições, um descaso, 

pois em dezoito anos não foi feito nada, três administrações que se passaram e não 

realizaram obras e nem investiram no Município, e agora na medida do possível o 

Senhor Prefeito está tentando organizar. O Vereador Antônio Antunes da Silva acredita 

que os moradores ficarão felizes com a notícia, pois na Avenida Darcy Antônio Vicenzi 

está em péssimas condições, intransitável, agradecendo ao Prefeito Municipal pelo 

esforço para conseguir realizar essa obra. O Vereador Valdir Graminho de Souza 

ponderou que esse Projeto não caberia nem discussão, pois está um caos a situação do 

asfalto do Município, e acredita que a Comunidade ficará feliz com a notícia. Em 

votação, o Projeto obteve Aprovação Unânime. Em seguida, o Senhor Presidente 

passou à Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Adão Airton de Oliveira que ocupasse 

seu espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, lamentando o falecimento do 

Senhor Henrique Antônio Stedile, e relatando que o Município de Coxilha não havia 

enviado uma coroa, e ligou ao Senhor Prefeito para que providenciasse, e ainda, 

ponderou que o Poder Legislativo cometeu uma grande falha, pois deveria ter oferecido 

a Casa para velarem, pois se tratava de um cidadão que colaborou muito para o 

Município, deveriam demonstrar solidariedade nesse momento difícil, sugerindo que 

enviassem à família um ofício pedindo desculpas pelo esquecimento. O Vereador 

também lembrou que já foi mencionado na Casa para realizarem homenagem aos 

agricultores do Município, aos pioneiros, e infelizmente não deu tempo de realizar. O 

Senhor Presidente esclareceu ao Vereador Adão que falou com os familiares para 



 

realizar homenagem ao Senhor Henrique, porém, a família pediu que aguardasse alguns 

dias, portanto, o Vereador Adão se equivocou em suas colocações, pois ele como 

Presidente cumpriu sim com o seu papel. Após, ocupou a Tribuna a Vereadora Eni 

Webber, saudou aos presentes, lamentando o falecimento do Senhor Henrique Stedile, 

um grande colaborador do Projeto Viver. E sobre a questão de realizar homenagem aos 

agricultores pioneiros do Município, deveria ser um ato assinado por todos os 

Vereadores. Ainda, sobreo Projeto de Lei n° 1.632/2015, salientou que é importante 

maiores detalhes, pois assim os Vereadores saberão explicar melhor à Comunidade, 

ponderando, que não deixaria margem para dúvidas e fofocas, pois a transparência é 

algo fundamental na Administração Pública, e garante credibilidade. Também, a 

Vereadora mencionou que o site da Prefeitura Municipal está desatualizado, pois 

verificou que não há publicações atualizadas de Portarias, Leis e nem dos Decretos, e 

sugeriu que usassem o Programa de rádio para orientarem a Comunidade acessarem o 

site, assim, promoveriam a transparência. E, relatou que o Senhor Prefeito autorizou a 

Secretária do Meio Ambiente prosseguir com o andamento da construção da 

miniestação de tratamento de saneamento. Prosseguindo, com a ordem dos inscritos, 

passou à Tribuna o Vereador Milton dos Santos Amarante mencionando que em relação 

ao ITR tem que ser classificado em 12 (doze) tipos de terra, não como haviam enviado o 

Projeto com 3 (três) tipos, e salientou que está preocupado com a questão das matrículas 

de terra do Município, pois em torno de 40% (quarenta por cento) estão cadastradas em 

outros Municípios, ponderando que o Secretário da Fazenda deveria tomar providências 



 

a respeito, pois o Município está deixando de arrecadar. O Senhor Presidente 

mencionou que muitos agricultores têm seus blocos cadastrados fora do Município, 

ponderando que deveria haver uma fiscalização mais rigorosa a respeito. Como não 

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

próxima para o dia 26 de outubro de 2015, segunda-feira, às 08h30min, da qual foi 

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

  

 

 

 


