
 

ATA N°. 1120 DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos quatorze dias do mês de dezembro 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 Nº1119 de nove de dezembro de dois mil e quinze, 

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

Comunicações e Convites, o Senhor Presidente agradeceu o convite da Comunidade de 

Arroio de Fátima para participar do almoço, parabenizou o Grupo da Terceira Idade 

pelo belíssimo evento que promoveram no dia 12 de dezembro e à Comunidade de 

Colônia Miranda pela festa que realizaram no dia 13 de dezembro. Ainda, agradeceu a 

presença do Senhor Paulo Trentin empresário, e do Senhor Tiago Bitello Assessor do 

Vereador Eduardo Peliciolli de Passo Fundo. Após, o Senhor Presidente abriu inscrições 

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

Santos Amarante e Valdir Graminho de Souza 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°1.642, de 13 

de novembro de 2015, autoriza o Executivo a promover venda de imóvel situado na 

Área Industrial e Comercial Ângelo Basegio em favor da Empresa Everton Roberto 



 

Salomão - ME, e dá outras providências; Projeto de Lei n°1.645, de 10 de dezembro 

de 2015, altera a redação do § 1°, do Art. 26, revoga o Art. 35 e o inciso V, do Art. 39, 

da Lei Municipal n° 1.388, de 11 de setembro de 2014; Projeto de Lei n°1.646, de 10 

de dezembro de 2015, dispõe sobre a contratação por tempo determinado de 

Professores para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos 

termos do Art. 37, IX, da Constituição Federal e dá outras providências, os Projetos 

foram Encaminhados para Análise das Comissões e Pedido de Providência 

nº014/15 em 01 de dezembro de 2015, realizar medições para avaliar o nível de 

radiação eletromagnética emitidas pelas Antenas instaladas no Município, pois seus 

efeitos são objetos de vários estudos recentes no possível desenvolvimento de doenças. 

(Autoria dos Vereadores: Alberto Manica de Ramos, Antônio Antunes da Silva, André 

Luiz Daré, Gilberto Maier Fernandes, Milton dos Santos Amarante e Valdir Graminho 

de Souza). Em seguida, foi efetuada a leitura da Chapa Única protocolada para eleição 

da nova Mesa Diretora para o ano de 2016, composta da seguinte maneira: 

Presidente Vereador Antônio Antunes da Silva, Vice-Presidente Vereador Alberto 

Mânica de Ramos, Primeiro Secretário Vereador Gilberto Maier Fernandes e Segundo 

Secretário Vereador Valdir Graminho de Souza. Em votação a Chapa obteve 06 (seis) 

Votos Favoráveis, os Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Eni Webber e João 

Eduardo Oliveira Manica abstiveram-se de votar. Diante disso, o Senhor Presidente 

declarou que o novo Presidente do Legislativo para o ano de 2016 é o Vereador 

Antônio Antunes da Silva. Prosseguindo, o Senhor Presidente passou à Ordem do 



 

Dia, solicitando ao Primeiro Secretário que efetuasse a leitura do Parecer nº083/2015 

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

Contas, que tratam do Projeto de Lei n°1.646/2015, onde emitiram Parecer 

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

Unânime. Após foi à discussão o Pedido de Providência n°014/2015, o Vereador 

Gilberto Maier Fernandes reforçou a importância do Pedido, devido o grande número de 

doenças nas proximidades da Antena. O Vereador Adão Airton de Oliveira também 

salientou a importância do Pedido, pois há vários casos de pessoas doentes nas 

proximidades, e parabenizou aos Vereadores pela iniciativa. Em votação, o Pedido, 

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, mencionando que não concorda com a matéria 

do jornal sobre a construção da Câmara, pois ele foi e é contra a construção, e gostaria 

que retificassem a matéria. Ainda, parabenizou a organização do jantar de 

confraternização do Legislativo. O Vereador relatou que foi procurado pelo Secretário 

Jorge do Prado para falar dobre o Pedido de Providência sobre a limpeza do pátio da 

Secretária de Obras, pois se sentiu constrangido, e o Vereador disse a ele que se trata de 

um problema interno do Partido no qual ele faz parte, pois inclusive tem um Vereador 

do mesmo partido dele, e ainda ponderou que o Secretário vem desenvolvendo um bom 

trabalho. O Vereador Gilberto Maier Fernandes ressaltou que era contra a construção da 

Câmara, porém, ficou muito satisfeito com a destinação das sobras do Legislativo em 



 

prol da Comunidade Coxilhense. Sobre o Pedido o pedido de Providência feito para a 

limpeza do pátio da Secretaria de Obras, é um dever dos Vereador fiscalizar, e não foi 

feito para prejudicar Secretário e nem Prefeito, pois os Vereadores devem trabalhar em 

prol da Comunidade. O Vereador Adão ressaltou que foi falta de comunicação entre os 

Vereadores e o Secretário. Após passou à Tribuna a Vereadora Eni Webber, saudou aos 

presentes, agradeceu e parabenizou a organização do jantar de confraternização do 

Legislativo. Ainda, mencionou a questão do esgoto no Núcleo Habitacional Thereza 

Pacheco, pois os moradores estão largando o esgoto nas bocas de lobo, devido ao alto 

valor cobrado para esgotar os poços, podendo contribuir para a proliferação de insetos, 

ratos e baratas, e causar doenças nos moradores, portanto, é necessário que o Executivo 

tome providências urgentes a respeito. O Senhor Presidente acredita que com a 

construção da mini estação de tratamento de resíduos, esse problema será solucionado. 

Prosseguindo com a ordem dos inscritos, fez uso da Tribuna o Vereador Milton dos 

Santos Amarante, cumprimentou aos presentes, ressaltando novamente que Coxilha usa 

a prática do “comodismo”, pois os Secretários não realizam seu trabalho, e ganham 

muito bem, e se não enxergam os problemas, por serem incompetentes, os Vereadores 

devem sim fazer Pedidos de Providências, citando exemplos como, o lixo depositado na 

Secretaria de Obras, e no Núcleo Habitacional Thereza Pacheco, onde os moradores 

estão sujeitos a contaminações e doenças, pontes mal feitas, construção do novo Posto 

de Saúde, um investimento muito alto, onde terão que tirar dinheiro da saúde para 

concluírem a obra. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Valdir Graminho de 



 

Souza, saudou aos presentes, parabenizou ao Vereador Antônio Antunes da Silva por 

ser eleito o novo Presidente da Casa para o ano de 2016, salientando que se trata de um 

Vereador muito competente, que o ensinou muito. O Vereador Antônio Antunes da 

Silva mencionou que pela terceira vez assumirá a Casa, relatando sua trajetória como 

Presidente do Legislativo, onde alterou a eleição da Mesa Diretora de dois anos 

conforme o Regimento Interno para um ano através de Decreto. Salientou ainda, que os 

Vereadores Valdir, Fernando e Alberto realizaram um excelente trabalho como 

Presidente do Legislativo e com certeza ficaram na história do Município. E mencionou 

que trabalhará em prol do Município juntamente com os demais Vereadores. 

Retomando a palavra, o Vereador Valdir lamentou que a Expo Sertão demonstrou que 

as questões politicas sempre vêm em primeiro lugar, pois há pessoas do Município de 

Coxilha que fazem parte da Diretoria do Sindicato Rural de Sertão, e por não terem 

influência e nem poder em Coxilha, e necessitam mandar, principalmente em pessoas 

mais humildes, lá em Sertão eles conseguem exercer influência e poder. E, quanto ao 

Secretário de Habitação, Jorge do Prado, está sendo muito criticado, pois não estão 

dando condições e apoio a ele, não disponibilizam máquinas e equipamentos, 

ponderando que antes de criticar é preciso verificar a real situação, salientando ainda, 

que ele fez vários serviços que muitos Secretários que já passaram pelas Secretarias não 

tiveram coragem de realizá-los. O Senhor Presidente agradeceu aos Servidores do 

Legislativo que organizaram o jantar de confraternização, e parabenizou ao Vereador 

Antônio Antunes da Silva, novo Presidente eleito para 2016, desejando sucesso. Como 



 

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

marcando a próxima, para o dia 21 de dezembro de 2015, segunda-feira, às 08h30min, 

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

Vereadores: João Eduardo Oliveira Mânica, Eni Webber, Milton dos Santos Amarante, 

Valdir Graminho de Souza, Gilberto Maier Fernandes, Alberto Manica de Ramos, 

Antônio Antunes da Silva, André Luiz Daré, Adão Airton de Oliveira. 

 


