
 

ATA N°. 1123 DO DIA 29 DE JANEIRO DE 2016 - SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA 

 

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis 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 Extraordinária. Abertos os trabalhos da 

Sessão, o Senhor Presidente, solicitou ao Segundo Secretário, Vereador Valdir 

Graminho de Souza, que efetuasse a leitura da Ata Nº1122 de vinte e oito 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 Vice-Prefeito, José Luis Vicenzi, e o convidou para fazer parte da Mesa Diretora. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente passou à Pauta do Dia, solicitando ao Primeiro 

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

matérias: Projeto de Lei n° 1.649, de 15 de janeiro de 2016, dispõe sobre a dispensa 

da incidência de multas e juros da dívida ativa no Município de Coxilha e dá outras 

providências; Projeto de Lei n° 1.650, de 15 de janeiro de 2016, estabelece o 

calendário de eventos Municipais a serem realizados no ano de 2016 e dá outras 

providências; Projeto de Lei n° 1.651, de 15 de janeiro de 2016, altera os artigos 3° e 

19 da Lei Municipal n° 1.449, de 30 de julho de 2013, que altera e consolida o plano de 

carreira dos Servidores Municipais de Coxilha, e dá outras providências; Projeto de Lei 



 

n° 1.652, de 15 de janeiro de 2016, autoriza o Poder Executivo a outorgar a concessão 

onerosa de uso de bem imóvel e benfeitorias de domínio do Município de Coxilha-RS e 

dá outras providências; Projeto de Lei n° 1.653, de 15 de janeiro de 2016, dispõe 

sobre a contratação por tempo determinado de 01 (um) Motorista/Operador de 

Máquinas, 01 (um) Auxiliar Administrativo e 01 (um) Médico Veterinário, para atender 

necessidade temporário de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da 

Constituição Federal e dá outras providências; Projeto de Lei n° 1.654, de 15 de 

janeiro de 2016, fica o Poder Executivo autorizado a firmar Termo de Prestação de 

Serviços entre o Município de Coxilha-RS e a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais – APAE de Passo Fundo - RS e dá outras providências. Todos os 

Projetos foram Encaminhados para Análise das Comissões. Após, o Senhor 

Presidente, passou à Ordem do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário que efetuasse a 

leitura dos seguintes Pareceres: Parecer nº001/2016 da Comissão Geral de Pareceres 

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

n°1.649/2016, onde emitiram Parecer Favorável, em discussão não houve 

manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime; Parecer nº002/2016 da 

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

que tratam do Projeto de Lei n°1.650/2016, onde emitiram Parecer Favorável, em 

discussão, o Vereador Alberto Manica de Ramos salientou que desde a Emancipação é 

seguido as mesmas datas e eventos, ponderando que para elaboração do calendário 

deveriam reunir a Comunidade e Entidades para atualizá-lo. O Vereador Valdir 



 

Graminho de Souza salientou que entre o Município de Coxilha e Sertão há conflito de 

datas para realização de eventos entre as Comunidades, sugerindo que verificassem o 

calendário de eventos de Sertão também para evitar esses conflitos. O Senhor Presidente 

mencionou que as festividades de Capelas não pertence ao calendário do Município, e 

sim da Diocese. Em votação, o Projeto obteve Aprovação Unânime. Parecer 

nº003/2016 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei n°1.651/2016, onde emitiram 

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

Aprovação Unânime. Parecer nº004/2016 da Comissão Geral de Pareceres e da 

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

n°1.652/2016, onde emitiram Parecer Favorável, em discussão, o Vereador Milton dos 

Santos Amarante salientou que o Projeto está incompleto, não contempla detalhes sobre 

a questão de treinamentos dos laçadores que fazem uso do local, e o valor que será 

cobrado para a realização dos eventos, portanto, no contrato deverá constar esses 

detalhes. O Vereador Alberto Manica de Ramos ponderou que se trata de um Projeto 

importante, pois se trata de um Patrimônio da Comunidade, e sugeriu que na licitação 

deverão constar cláusulas detalhadas que contemplem todos os pontos importantes, 

como o Vereador Milton citou. A Vereadora Eni Webber mencionou que concorda com 

as colocações feitas pelos colegas Vereadores, pois o Projeto não está detalhado, e com 

a Aprovação do Projeto recai sobre os Vereadores, e tomar muito cuidado com a 

questão dos usuários para que não os prejudiquem. O Vereador João Eduardo Oliveira 



 

Manica ponderou que deverá ter uma cláusula que estipule tipos de eventos que o 

ganhador da licitação poderá realizar no local. O Vereador Adão Airton de Oliveira 

mencionou que ficou contente com a elaboração do Projeto, pois o local está 

abandonado, e acredita com a concessão será feito o cuidado e a manutenção necessária 

ao Parque, porém, salientou que deverá haver cláusulas que orientem os treinamentos 

durante a semana. O Vereador Valdir Graminho de Souza se posicionou contra o 

Projeto, em conceder concessão, pois deveria haver responsabilidade e 

comprometimento maior por parte das pessoas que usam o Parque, pois apenas 

usufruem e não estão dando a devida importância e cuidados necessários. O Vereador 

André Luis Daré salientou que se trata de um Projeto importante, e acredita que com a 

concessão o Parque terá a manutenção necessária, e para que possam realizar os 

treinamentos é necessário que o portão fique aberto, porém, é necessário realizar 

campanhas educativas aos usuários para que cuidem e ajudem na conservação e 

limpeza. Também sugeriu que na licitação permitisse apenas pessoas do Município 

participarem. O Senhor Presidente salientou que se trata apenas do Projeto de 

autorização da concessão, as cláusulas detalhadas serão contemplados depois no 

contrato de licitação. Ainda, relatou que conversou com o Prefeito Municipal a respeito 

do Projeto, e segundo informações infelizmente há pessoas que não gostam de ter o 

patrimônio em boas condições, sendo necessário tomar providências, e o Senhor 

Prefeito o informou que e no contrato haverá clausulas que contemplem o tempo 

reservado para os Coxilhenses treinarem, e quanto à natureza dos eventos que serão 



 

realizados no Parque. Em votação, o Projeto foi Aprovado por 7 (sete) votos 

Favoráveis, o Vereador Valdir Graminho de Souza se absteve em votar. Parecer 

nº005/2016 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei n°1.653/2016, onde emitiram 

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

Aprovação Unânime. Parecer nº006/2016 da Comissão Geral de Pareceres e da 

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

n°1.654/2016, onde emitiram Parecer Favorável, em discussão, 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 para o dia 

15 de fevereiro de 2016, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que 

após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores:  

 


