
 

ATA N°. 1146 DO DIA 18 DE JULHO DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e dezesseis às dezoito horas e 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 Nº1145 de doze de julho de dois mil e dezesseis, que depois 

de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. O Senhor Presidente 

agradeceu a presença da Comunidade, ao Pastor Cristiano Fogo, da Igreja Assembléia 

de Deus, ao Primeiro Atendente da Congregação Sede, Senhor Amadeu Portella, e a 

Senhora Regina Salete Hahn, Vice-Presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular, e 

demais membros da Comunidade Evangélica do Município. 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° 1.684, de 15 de julho de 2016, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito 

especial no orçamento vigente no valor de R$253.750,00 e dá outras providências; 

Encaminhado para Análise das Comissões, Requerimento n°003/16: requer o envio 

de Moção de Homenagem através da Câmara Municipal de Vereadores de Coxilha, ao 

policial militar Marcelo Peres Ferreira; e Requerimento n°004/16: requer o envio de 

Moção de Homenagem através da Câmara Municipal de Vereadores de Coxilha, à 

professora Alessandra Cardoso Vargas, ambos de Autoria do Vereador Valdir 

Graminho de Souza. Em seguida, o Senhor Presidente passou para Ordem do Dia, 

solicitando ao Primeiro Secretário que efetuasse a leitura do seguinte Parecer da 

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

Parecer n°042/2016 que trata do Projeto de Lei n°1.684/2016, onde emitiu Parecer 

Favorável, em discussão o Vereador Alberto Manica de Ramos salientou que ficou 

feliz com o envio do Projeto, para que a verba disponibilizada possa se usada o mais 

rápido possível, verba essa, conquistada através do trabalho do PDT, e agradeceu ao 

Deputado Giovani Cherini, que apesar não fazer mais parte do Partido do PDT, com 

certeza estará nos corações dos filiados do PDT Coxilhense, pois ele sempre se 

empenhou em enviar verbas ao Município, e com certeza, independente do Partido, 

continuará trabalhando em prol do povo. Relatou ainda, que a construção da Academia 

ao ar livre também foi uma emenda enviada pelo Deputado Giovani, e agradeceu a 

todos os Vereadores da Casa, pois sabe das dificuldades que enfrentam ao irem a Porto 

Alegre em busca de recursos, onde muitas vezes não obtêm resultados positivos.  O 

Vereador Adão Airton de Oliveira ressaltou que ficou satisfeito com o envio do Projeto, 

pois houve a tentativa de conseguir verbas através do Deputado Estadual Sergio Peres e 

Deputado Federal Carlos Gomes, que esteve visitando Coxilha, porém, não enviou 

verbas. E, parabenizou e agradeceu ao Deputado Giovani Cherini, pois trabalha sem 



 

olhar siglas partidárias, preocupando-se e valorizando as Comunidades que o elegeram.  

Ainda, o Vereador lamentou que essa verba viesse tarde, pois há anos o Ginásio estava 

praticamente abandonado, um descaso por parte das Administrações passadas. O 

Vereador Valdir Graminho de Souza também mencionou sua felicidade com a vinda da 

verba que beneficiará a Comunidade Coxilhense, ponderando que não é tarde o envio da 

verba, portanto, não deveriam lamentar. Também destacou que foi graças ao Partido do 

PT que o Município de Coxilha alavancou, onde o Governo Federal enviou grande 

quantidade de recursos. Ainda, ressaltou que essas verbas conquistadas são fruto do 

trabalho do Legislativo, onde não mediram esforços para conquistá-los, todos os 

Vereadores trabalharam unidos. O Vereador Gilberto Maier Fernandes ponderou que 

não importa o Partido Político que envie Emendas Parlamentares, o que conta é o 

benefício comunitário que proporcionará. O Vereador Milton dos Santos Amarante 

ressaltou que os Vereadores se preocupam com o Município e vão em busca de recursos 

com Deputados Estaduais e Federais, salientando que é o trabalho do Vereador, e ficou 

feliz com a verba para a reforma completa do Ginásio. O Vereador João Eduardo 

Oliveira Mânica parabenizou ao Deputado Giovani Cherini, e aos colegas Vereadores 

da Bancada do PDT que conseguiram ser atendidos, pois muitas vezes os Vereadores 

vão buscar recursos, porém, não são atendidos em suas demandas. A Vereadora Eni 

Webber mencionou também satisfação com o envio da verba, pois todos os valores 

conquistados são bem vindos, ponderando que deve ser bem aproveitado, e mencionou 

que muitas vezes os Vereadores não conseguem êxito em seus pedidos aos Deputados, e 

ficou feliz que os Colegas do PDT conseguiram através do Deputado Giovani Cherini. 

O Vereador Fernando de Albuquerque ressaltou que todo o Legislativo está de 

parabéns, pois todos os Vereadores se empenham em prol do Município, se preocupam 

com o bem-estar dos Coxilhenses. O Senhor Presidente mencionou que muitos 

Deputados passam em Coxilha de todos os Partidos, prometendo vantagens, e levam 

votos, porém, passam as eleições e não visitam mais Coxilha, não cumprem com suas 

promessas, já o Deputado Giovani Cherini merece nossos parabéns, nosso 

agradecimento, e nosso respeito, se trata de um “bom” Deputado, e se concorrer 

novamente à vaga de Deputado, independentemente do Partido Político merece nosso 

voto, sugerindo que a Casa deverá enviar um ofício a ele, agradecendo a verba 

disponibilizada. Em votação, o Projeto obteve Aprovação Unânime. Prosseguindo 

passou à discussão a Indicação n°001/2016, que sugere ao Executivo Municipal incluir 

no Calendário de Eventos Municipal, preferencialmente nas comemorações da Semana 

de Aniversário de Coxilha, a criação do Dia da Cultura Evangélica, de Autoria de todos 

os Vereadores. Todos os Vereadores se manifestaram parabenizando e destacando a 

importância do trabalho da Igreja Assembléia de Deus que teve inicio de suas atividades 

no ano de 1954 em Coxilha, ressaltando o trabalho que desenvolvem na área social, na 

recuperação de dependentes químicos. Também agradeceram ao Pastor Cristiano que 

presenteou o Legislativo com uma Bíblia, e se colocaram à disposição da Comunidade 

Evangélica. Ainda, ponderaram que com a inclusão do Dia da Cultura Evangélica no 

calendário de eventos do Município, abrilhantará ainda mais as comemorações, além 



 

divulgar e desenvolver as potencialidades da cultura Evangélica, mostrando seus valores 

musicais, sociais e empresariais, teatros e palestras, contribuindo para a construção de 

uma sociedade saudável e solidária, salientando que o investimento no ser humano é 

base para a construção de uma sociedade melhor. Em seguida, o Senhor Presidente, 

abriu espaço para os representantes da Igreja Assembléia de Deus, Pastor Cristiano 

Fogo, e ao Primeiro Atendente da Congregação Sede, Senhor Amadeu Portella, e a 

Senhora Regina Salete Hahn, Vice-Presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular, 

para que se pronunciarem. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente 

encerrou a presente Sessão, marcando a próxima, para o dia 26 de julho de 2016, terça-

feira, às 08h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será 

assinada pelos seguintes Vereadores:  

 

  


