
 

ATA N°. 1121 DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e um dia 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 Nº1120 de quatorze 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 a presença do Vereador 

Derli Pellenz, o Presidente da Câmara Municipal de Alvorada – Tocantins, salientou 

que é uma honra à Casa recebê-lo, e o convidou para fazer parte da Mesa. Também 

mencionou o convite enviado pela EMATER aos Vereadores para participarem de uma 

reunião no dia 22 de dezembro de 2015. Após, o Senhor Presidente abriu inscrições à 

Tribuna Livre, os Vereadores: Adão Airton de Oliveira; Valdir Graminho de Souza e 

Eni Webber 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°1.644, de 13 de novembro de 2015, cria e 

organiza o Sistema Municipal de Ensino de Coxilha/RS e dá outras providências; 

 Projeto de Lei n°1.647, de 10 de dezembro de 2015, dispõe sobre a imposição 

de normas para a concessão de alvará de instalação e funcionamento de antenas e torres 



 

de celulares no Município de Coxilha e dá outras providências, os Projetos foram 

Encaminhados para Análise das Comissões; Pedido de Informação nº004/15, foi 

efetuados pagamentos de precatórios nesta Administração, e quem solicitou e o valor 

pago sobre referência do ano. (Autoria do Vereador Adão Airton de Oliveira), e 

Requerimento nº009/2015, requer cópias das seguintes Portarias: 6.109 e 6.159 de 

2015. (Autoria do Vereador Adão Airton de Oliveira). Em seguida, foi efetuada a leitura 

da Ata de Nomeação da Comissão Representativa para os meses de Janeiro e 

Fevereiro de 2016 e das Comissões Permanentes para o ano de 2016. Prosseguindo, 

o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que efetuasse a leitura dos 

seguintes Pareceres: Parecer nº085/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei 

n°1.644/2015, onde emitiram Parecer Favorável, em discussão a Vereadora Eni 

Webber ponderou que se trata de um Projeto importante, portanto, é preciso realizar 

uma análise minuciosa,  salientando que não concorda com Projetos em Regime de 

Urgência, e pediu para que o próximo Presidente do Legislativo juntamente com a Mesa 

Diretora não coloquem em votações os Projetos sem  o devido tempo para análise. O 

Senhor Presidente salientou que é dever dos Vereadores vir à Casa buscar informações 

sobre as matérias na Casa, pois estão sendo remunerados para isso, não basta somente 

vir em dia de Sessões. O Vereador Antônio Antunes da Silva ressaltou que a partir de 

janeiro de 2016 assumirá a Casa, e pediu que os Vereadores viessem à Casa buscar 

informações sobre as matérias, e sobre o Projeto, mencionou que é Favorável, pois se 



 

trata de um Projeto bem elaborado. O Vereador Adão Airton de Oliveira mencionou que 

concorda com as colocações da Vereadora Eni, pois os Vereadores só tomam 

conhecimento da matéria no dia da Sessão, ponderando que não é dever deles vir à Casa 

pedir o que foi protocolado, salientando que vem frequentemente na Casa e não recebe 

informações sobre as matérias. O Vereador Valdir Graminho de Souza mencionou que é 

Favorável ao Projeto, parabenizando a Administração pela elaboração, salientando que 

toda a sexta-feira vem à Casa buscar informações sobre as matérias, portanto, o que 

falta é responsabilidade dos Vereadores, pois são pagos para trabalhar, e não apenas 

para virem em dia de Sessão. O Senhor Presidente ressaltou que os Servidores nunca 

deixaram de cumprir com seus deveres, ponderando que o Vereador Adão se equivocou 

nas suas colocações, e pediu que respeitasse os Servidores do Legislativo. Em votação, 

o Projeto obteve Aprovação Unânime. Parecer nº086/2015 da Comissão Geral de 

Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do 

Projeto de Lei n°1.645/2015, onde emitiram Parecer Favorável, em discussão não 

houve manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. Parecer nº087/2015 

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

Contas, que tratam do Projeto de Lei n°1.647/2015, onde emitiram Parecer 

Favorável, em discussão o Vereador Milton dos Santos Amarante ponderou que ficou 

satisfeito com a vinda do Projeto, pois há tempos era mencionado na Casa a questão dos 

problemas de saúde causados pela radiação que as Antenas emitem. 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, relatando que visitou a Escola 

Pantaleão Thomaz e verificou o armazenamento dos alimentos e a forma como são 

preparados, e foi informado que há acompanhamento da Nutricionista que elabora os 

cardápios. Também, mencionou que os Vereadores não foram convidados para 

participar da formatura do Pré- Escolar, ponderando é um desrespeito com os 

Vereadores, isso o deixou indignado e revoltado. Ainda, o Vereador parabenizou ao 

Terceiro Ano do Colégio Estadual Visconde de Araguaia pela organização da linda festa 

de Formatura. O Vereador ressaltou que nesse ano de 2015, Coxilha perdeu grandes 

pessoas que trabalharam e contribuíram para o Município. Também relatou um pouco 

da história do Senhor Derli Pellenz. Após fez uso da Tribuna o Vereador Valdir 

Graminho de Souza, saudou aos presentes, parabenizou aos Servidores pela mensagem 

de Natal entregue aos Vereadores, mensagem esta, que o comoveu, e o fez parar e 

pensar sobre o que ocorreu na Casa, como, discussões em Projetos, as críticas, e muitas 

vezes se exaltam, fazendo uso de palavras grosseiras e ofendendo os colegas, portanto, é 

hora de refletir e pedir desculpas pelas falhas. Parabenizou ao Presidente Alberto 

Mânica de Ramos pelo excelente trabalho que desenvolveu no Legislativo, ao Assessor 

Jurídico, Senhor Ivo Rudinei Sommer da Costa, que desempenha seu trabalho com 

responsabilidade e respeito, e a Diretora Legislativa Cláudia Assunção que também vem 

realizando um ótimo trabalho. E, ao novo Presidente eleito do Legislativo para o ano de 

2016, Vereador Antônio, desejando muito sucesso e boa sorte. Desejou a todos Feliz 



 

Natal e Próspero Ano Novo. Prosseguindo, passou à Tribuna a Vereadora Eni Webber, 

cumprimentou aos presentes, elogiou a mensagem de natal entregue, e sobre a questão 

dos Projetos salientou que não se trata de questões pessoais, e pediu que se a Mesa 

Diretora decide por colocar em votação matérias de urgência gostaria que avisassem os 

demais Vereadores para que conseguissem ler. Ressaltou que a Casa desenvolveu um 

bom trabalho no decorrer de 2015, e não tem nada a reclamar dos Servidores, pois 

sempre que solicitou informações foi atendida. Parabenizou ao Presidente eleito do 

Legislativo para 2016, desejando um ótimo trabalho, e se colocou à disposição, e ao 

Presidente Alberto juntamente com a Mesa Diretora pelo trabalho desempenhado. 

Ainda, a Vereadora desejou Feliz Natal, que todos tenham muita saúde, paz e harmonia. 

Em seguida o Vice-Presidente assumiu a Presidência da Casa para que o Vereador 

Alberto Mânica de Ramos fizesse uso da Tribuna. O Vereador cumprimentou aos 

presentes, ressaltando que infelizmente os Vereadores não precisam ser convidados para 

os Eventos realizados no Município, ponderando que para ela não faz falta, pois sabe o 

trabalho que desempenha. Ponderou que foi uma honra ter assumido a Presidência da 

Casa, tentou conduzir da melhor forma possível, e buscou superar seus próprios limites 

e espera ter novas oportunidades de participar do Legislativo no futuro. Ainda, relatou 

que haverá uma sobra em torno de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) que 

foram repassados através de Projetos para atender necessidades da Comunidade.  E, 

desejou a toda a Comunidade Coxilhense um Feliz Natal, que Deus ilumine as atitudes 

dos Governantes e líderes para que pensem no povo e trabalhem em prol deles. Ainda, o 



 

Vereador relatou as histórias do Senhor Derli Pellenz, um filho de Coxilha. Após, o 

Vice-Presidente devolveu a Presidência ao Vereador Alberto Mânica de Ramos. 

Assumindo a Presidência e como não havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente, 

encerrou a presente Sessão, marcando a próxima, para o dia 28 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:  


