
 

ATA N°. 1139 DO DIA 31 DE MAIO DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e dezesseis às dezoito horas e trinta 

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

de Ramos, Antônio Antunes da Silva, Eni Webber, Fernando de Albuquerque, 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 Nº1138 de trinta e um de maio de dois mil e 

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

Nas Comunicações e Convites, o Senhor Presidente mencionou sobre os seguintes 

convites: dia 03-06 às 09h30min Reunião sobre regularização de loteamentos; e dia 09-

06, às 13h30min 2º Seminário do Meio Ambiente. Ainda, agradeceu a presença da 

Comunidade. Após, o Senhor Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, o Vereador 

Adão Airton de Oliveira solicitou inscrição. Prosseguindo, o Senhor Presidente passou à 

Pauta do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário, Vereador Gilberto Maier Fernandes, 

que efetuasse a leitura do Projeto de Lei n° 1.677, de 30 de maio de 2016, altera o art. 

1° da Lei Municipal N° 1.647, de 01 de fevereiro de 2016, e dá outras providências, 

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

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

n°035/2016 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas que trata do Projeto de Lei N°1.677/2016, onde emitiu Parecer 

Favorável, em discussão, o Vereador Alberto Manica de Ramos mencionou sua alegria 

com a vinda desse Projeto, pois o aumento das salas da creche foi graças à doação de 

verbas do Legislativo, um investimento que beneficiará a Comunidade Coxilhense. A 

Vereadora Eni Webber salientou a importância no investimento na área da educação, 

pois é através dela que teremos uma cidade e cidadãos melhores, e com certeza se trata 

de um recurso do Legislativo muito bem aplicado. O Senhor Presidente ressaltou que 

Câmara foi muito feliz quando todos os Vereadores Aprovaram a destinação de verbas 



 

para a construção das salas, na Creche Municipal, salientando a importância do trabalho 

do Legislativo, e que a Comunidade saiba que essa ampliação se deu graças aos 

recursos do Legislativo. Em votação, o Projeto obteve Aprovação Unânime. Após, 

passou a discussão o Pedido de Providência n°026/2016, não houve manifestações e 

em votação foi Aprovado por Unanimidade. Prosseguindo, 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 há mais de dez dias 

tem lixo depositado ao lado da Igreja São João Batista, e no dia do evento da Terceira 

Idade, os visitantes o questionaram como era feita a coleta de lixo do Município. O 

Vereador indagou se não há Secretário de Serviços Urbanos, qual a função da 

Secretaria, pois há vários locais com lixo depositado e bueiros entupidos, ponderando 

que é vergonhoso, onde os funcionários da Secretaria ficam apenas andando de carro ao 

invés de realizar seu trabalho. Ainda, relatou que a ambulância do Município de Coxilha 

não estava no Parque de Rodeios no Evento, observou que estava a do Município de 

Sertão e outra terceirizada, e o questionaram sobre o motivo que a Ambulância de 

Coxilha não estava presente, com isso, o Vereador gostaria que a Secretária da Saúde ou 

o Prefeito prestassem esclarecimentos sobre o fato. O Vereador parabenizou as 

homenagens prestadas no Rodeio, aos Senhores: Edegar, Alvadi e Ilário, pessoas que 

muito fizeram para o tradicionalismo em Coxilha. Ainda, o Vereador lamentou a 

expulsão do Deputado Giovani Cherini do Partido do PDT, pois realizou um bom 

trabalho, e é um Deputado que lidera a bancada gaúcha em Brasília. O Senhor 

Presidente mencionou que esteve no Rodeio no Parque de Eventos e tinha duas 

ambulâncias, a de Coxilha estava presente sim. E sobre o lixo depositado citado pelo 

Vereador Adão, o Senhor Presidente salientou que a Prefeitura entrou em feriado às 

17h00min de quarta-feira, dia 25 de maio, e o lixo foi jogado no local depois do término 

do expediente, e mencionou que irá pedir ao Secretário de Serviços Urbanos que 

converse com o Vereador Adão sobre a questão, ponderando que os funcionários não 

podem realizar trabalhos fora do horário de expediente, inclusive os Senhores 



 

Vereadores sempre questionam quando há máquinas transitando em finais de semana e 

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

Sessão, marcando a próxima, excepcionalmente para o dia 07 de junho de 2016, terça-

feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será 

assinada pelos seguintes Vereadores:  

 

 

 

  


