
 

ATA N°. 1125 DO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis às dezoito horas e 

trinta minutos reuniram-se os Senhores Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Alberto 

Manica de Ramos, André Luiz Daré, Antônio Antunes da Silva, 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 Nº1124 de quinze de fevereiro de dois mil e 

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

Nas Comunicações e Convites, o Senhor Presidente parabenizou ao Vereador André 

Luiz Daré pela passagem do seu aniversário no dia 23 de fevereiro. Após, o Senhor 

Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, não houve inscrições. 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° 1.655, de 18 de fevereiro de 2016. Altera a redação do parágrafo único do art. 

25, da Lei Municipal nº 1.449/2013 dada pela Lei Municipal nº 1.468/2013 e dá outras 

providências; Projeto de Lei n° 1.656, de 18 de fevereiro de 2016. Concede revisão 

geral anual - art.37, X, da CF - aos vencimentos dos servidores, bem como concede 

aumento real aos vencimentos dos servidores, e dá outras providências; Projeto de Lei 

n° 1.657, de 18 de fevereiro de 2016. Reajusta o valor do vale alimentação pago 

exclusivamente aos servidores públicos municipais ativos, detentores de cargo de 



 

provimento efetivo, aos detentores de cargos comissionados e aos que exerçam funções 

temporárias integrantes do Quadro de Pessoal da Administração Pública Municipal, e dá 

outras providências; Projeto de Lei n° 1.658, de 18 de fevereiro de 2016. Autoriza o 

Poder Executivo Municipal reajustar o valor da bolsa auxílio para estágio de estudantes 

em órgãos da Administração Municipal, e dá outras providências; Projeto de Lei n° 

1.659, de 18 de fevereiro de 2016. Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção 

social a Sociedade Esportiva Aimoré Futebol Clube, abre Crédito Especial no 

orçamento/2016 no valor de R$ 10.000,00 e dá outras providências; Projeto de Lei 

Legislativo n°001/2016, de 19 de fevereiro de 2016. Dispõe sobre o índice de Revisão 

Geral Anual e aumento real na remuneração dos Servidores ativos, às Funções 

Gratificadas (FGs), Cargos em Comissão (CCs) da Câmara Municipal de Vereadores e 

dá outras providências; Projeto de Lei Legislativo n° 003/2016, de 19 de fevereiro de 

2016.  Reajusta o valor dos subsídios dos Vereadores do Município, através da 

Concessão de Revisão Geral anual e dá outras providências; Projeto de Lei Legislativo 

n°004/2016, de 19 de fevereiro de 2016.  Reajusta o valor dos subsídios dos 

Secretários do Município, através da Concessão de Revisão Geral anual e dá outras 

providências; Projeto de Lei Legislativo n° 005/2016, de 19 de fevereiro de 2016.  

Reajusta o valor dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito Municipal, através da 

Concessão de Revisão Geral anual e dá outras providências, todos os Projetos foram 

Encaminhados para Análise das Comissões. Em seguida, o Senhor Presidente passou 

à Ordem do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário que efetuasse a leitura dos 



 

seguintes Pareceres da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento 

e Tomada de Contas: Parecer nº007/2016, que tratam do Projeto de Lei 1.655/2016, 

onde emitiram Parecer Favorável, em discussão não houve manifestações e em 

votação obteve Aprovação Unânime. Parecer nº008/2016, que tratam do Projeto de 

Lei 1.656/2016, onde emitiram Parecer Favorável, em discussão não houve 

manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. Parecer nº009/2016, que 

tratam do Projeto de Lei 1.657/2016, onde emitiram Parecer Favorável, em 

discussão não houve manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. 

Parecer nº010/2016, que tratam do Projeto de Lei 1.658/2016, onde emitiram 

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

Aprovação Unânime. Parecer nº011/2016, que tratam do Projeto de Lei 

1.659/2016, onde emitiram Parecer Favorável, em discussão não houve manifestações 

e em votação obteve Aprovação Unânime. Parecer nº012/2016, que tratam do 

Projeto de Lei Legislativo n°001/2016, onde emitiram Parecer Favorável, em 

discussão não houve manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. 

Parecer nº014/2016, que tratam do Projeto de Lei Legislativo n°003/2016, onde 

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

obteve Aprovação Unânime. Parecer nº015/2016, que tratam do Projeto de Lei 

Legislativo n°004/2016, onde emitiram Parecer Favorável, em discussão, o Vereador 

Milton dos Santos Amarante salientou que em comparação aos demais Municípios da 

região, o salário dos Secretários de Coxilha é o mais alto, considerando um absurdo. Em 



 

votação, o Projeto obteve Aprovação Unânime. Parecer nº016/2016, que tratam do 

Projeto de Lei Legislativo n°005/2016, onde emitiram Parecer Favorável, em 

discussão não houve manifestações, e em votação obteve Aprovação Unânime. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente colocou em discussão os seguintes Pedidos de 

Providências: Pedido de Providência nº001/2016, o Vereador Milton dos Santos 

Amarante pediu ao autor que retirasse o Pedido, pois a estrada em que se refere a 

matéria pertence ao Município de Passo Fundo, ponderando que o autor não conhece o 

Município de Coxilha. O Vereador Adão Airton de Oliveira solicitou a Retirada do 

Pedido de Providência, e pediu que fiscalizassem se há outros serviços realizados fora 

do Município de Coxilha. Pedido de Providência nº002/2016, em discussão não houve 

manifestações, e em votação obteve Aprovação Unânime. Providência nº003/2016, o 

Vereador Adão Airton de Oliveira mencionou que já foram realizadas matérias com o 

mesmo teor em anos anteriores, porém, até o momento não deram a devida atenção e 

importância ao Pedido, e pediu que se tomassem providências urgentes, pois teme que 

aconteçam acidentes com os usuários dos bancos. O Vereador Valdir Graminho de 

Souza relatou que passou em frente ao local e verificou que a Secretaria de Habitação e 

Serviços Urbanos já está realizando algumas benfeitorias, ressaltando que a Secretaria 

vem realizando um bom trabalho, e ainda, sugeriu que o Legislativo emitisse um Pedido 

de Retirada dos bancos e que fosse repensado em alternativas para colocar no local. Em 

votação, o Pedido foi Aprovado por Unanimidade. Providência nº004/2016, o 

Vereador Milton dos Santos Amarante salientou que não seria necessário esse Pedido se 



 

tivesse Secretário e Prefeito competente e com vontade de realizar as obras, pois se 

deixarem no pátio, com certeza desaparecerão as folhas de aluzinco. O Vereador 

Alberto Mânica de Ramos relatou que o alunzico não se encontra no pátio, e não sabem 

o destino que deram à elas, lamentando a situação, pois os responsáveis do Patrimônio 

Público devem zelar pelos bens. O Vereador João Eduardo Oliveira Mânica sugeriu que 

convocassem os Responsáveis pelo Aluzinco e os que acompanharam a retirada para 

que viessem à Casa prestar esclarecimentos. O Vereador Valdir Graminho de Souza 

ponderou que no momento em que o Legislativo destinou o repasse de verbas para a 

reforma da cobertura do Ginásio através de Projeto, os Vereadores deveriam 

acompanhar e fiscalizar a retirada da cobertura e destino, pois não é a primeira vez que 

some materiais, bens do Patrimônio Público do pátio. O Senhor Presidente concordou as 

colocações do Vereador Valdir, pois os Vereadores deveriam ter pensando que os 

materiais retirados do ginásio seriam úteis para outras obras, porém, não depende 

somente dos Vereadores, pois há responsáveis que devem zelar pelo Patrimônio Público 

juntamente com o Prefeito e Secretários. Em votação, o Pedido obteve Aprovação 

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

Sessão, marcando a próxima para o dia 29 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:  

 

 

 


