
 

 

ATA N°. 981 DO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e treze 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 Albuquerque, Gilberto Maier 

Fernandes, João Eduardo de Oliveira Mânica, Miltom dos Santos Amarante e Valdir 

Graminho de Souza, em Sessão Plenária e Ordinária. Abertos os trabalhos da Sessão, o 

Senhor Presidente solicitou ao segundo Secretário, Vereador Fernando Albuquerque, 

que efetuasse a leitura da Ata Nº 980 de vinte e oito de janeiro de dois mil e treze, que 

depois de lida e submetida à apreciação foi Aprovada por Unanimidade. Prosseguindo 

a Sessão, o Senhor Presidente abriu espaço para inscrições à Tribuna Livre pedindo 

que os Vereadores solicitem inscrição em pé, o Vereador Adão Airton de Oliveira, a 

Vereadora Eni Webber solicitaram inscrição. Após o primeiro Secretário, Vereador 

Gilberto Maier Fernandes, efetuou a leitura da Pauta do Dia, que constavam: Projeto 

de Lei nº 1.414, de 30 de janeiro de 2013, que autoriza o Poder Executivo a abrir um 

crédito especial no valor de R$ 10.519,75 (dez mil, quinhentos e dezenove reais e 

setenta e cinco centavos), destinados ao Estado do Rio Grande do Sul, referente ao saldo 

do Convênio 0214/2010 e o saldo do Contrato 073743-51/2012 firmados com a 

Secretaria Estadual da Agricultura e dá outras providências, o Senhor Presidente 

encaminhou para Análise das Comissões; Indicação 007/2013, em 01 de fevereiro de 

2013, que sugere ao Poder Executivo Municipal abertura de Campeonato Municipal de 

Futebol Sete e de Bochas. (Autoria dos Vereadores: Alberto Manica de Ramos, Antônio 

Antunes da Silva, Fernando Albuquerque, Gilberto Maier Fernandes e Valdir Graminho 

de Souza); Indicação 008/2013, em 01 de fevereiro de 2013, que sugere ao Poder 

Executivo Municipal a contratação de um médico veterinário para atender os produtores 

rurais. (Autoria dos Vereadores: Alberto Manica de Ramos, Antônio Antunes da Silva, 



 

 

Fernando Albuquerque, Gilberto Maier Fernandes e Valdir Graminho de Souza); 

Pedido de Informação nº 002/2013; Pedido de Informação nº 003/2013 e Pedido de 

Informação nº 004/2013 – todos de Autoria dos Vereadores Adão Airton de Oliveira, 

Eni Webber, João Eduardo Mânica, Miltom dos Santos Amarante. Em seguida o Senhor 

Presidente passou para Ordem do Dia, colocando em discussão a Indicação 005/2013, 

em 21 de janeiro de 2013, o Vereador Miltom dos Santos Amarante se manifestou, 

mencionando que a Indicação é semelhante a Indicação nº006/2013 que foi retirada 

pelos autores, e em conversa com os moradores da Avenida Darcy Vicenzi se 

mostraram “chocados” com a Indicação, pois destruir o que foi feito há dezoito anos é 

um atraso para o Município e ainda os cabos de energia elétrica são baixos o que 

dificultaria a passagem de máquinas agrícolas. O Vereador também ponderou que com a 

retirada do canteiro central o trânsito virará uma “bagunça”, acreditando que apenas 

sinalização o povo não irá respeitar, sugerindo aos autores da Indicação que 

repensassem alternativas para o problema e que retirassem a Indicação, também sugeriu 

que fosse criada uma perimetral alternativa, pois Coxilha é o único Município onde 

máquinas de grande porte trafegam no centro da cidade. O Vereador Alberto Manica de 

Ramos se manifestou, ponderando que Coxilha é um Município essencialmente 

agrícola, um setor econômico que gera emprego e renda, considerando lamentável que 

não haja condições de tráfego aos agricultores, embora os canteiros esteja há dezoito 

anos na Avenida, há amparo legal para retirada, e mencionou que o povo de Coxilha é 

bem educado e irão respeitar a sinalização de trânsito, e com certeza se é para o bem dos 

agricultores, a população irá compreender a medida. O Vereador Antônio Antunes da 

Silva também se manifestou, mencionando que não é um canteiro que determina a 

conduta dos motoristas, pois se fosse, as ruas que não possuem seriam uma “bagunça”, 

e ponderou que devemos respeitar e ter orgulho dos agricultores, questionando se os 



 

 

moradores da Avenida Darcy Vicenzi serão contra a medida, já que Coxilha é 

essencialmente agrícola, é da agricultura que o Município sobrevive. A Vereadora Eni 

Webber se manifestou, ressaltando que alguma atitude deve ser tomada, pois há muito 

tempo esse problema existe, se não há verbas para construir uma perimetral, sugeriu que 

se mantivesse a Indicação, porém se fizesse uma pesquisa com os moradores da 

Avenida, exercendo assim a Democracia. Também o Vereador Adão Airton de Oliveira 

se manifestou, ponderando que é preocupante destruir o Patrimônio Público, 

lamentando que todo esse tempo não fora tomada providências a respeito de máquinas 

agrícolas trafegarem no centro da cidade, mencionando que o Prefeito comentou que 

não há recursos para construir uma perimetral, porém, o Vereador, ressaltou que alguma 

providência deve ser tomada, e se irão retirar os canteiros que se converse com os 

moradores da Avenida, sugeriu aos Vereadores que fossem em busca de recursos para o 

Município ao invés de ficarem na Casa somente aprovando Indicações. Em votação a 

Indicação, foi Aprovada por 7 (sete) votos favoráveis e 1 (um) contrário do Vereador 

Miltom dos Santos Amarante. Em discussão o Pedido de Informação nº 001/2013, não 

houve manifestações, e em votação obteve Aprovação Unânime. Após, o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Adão Airton de Oliveira que ocupasse a Tribuna. O 

Vereador cumprimentou aos presentes, relatando sobre a viagem a Porto Alegre no dia 

31 de janeiro na Posse do Presidente da Assembleia Legislativa, Pedro Westphalen, e na 

oportunidade visitaram vários gabinetes dos Deputados, da Senadora Ana Amélia 

Lemos, do Deputado Paulo Borges, do Deputado Ernani Polo, da Deputada Silvana 

Covatti, do Deputado Diógenes Basegio, e no gabinete do Deputado Pedro Westphalen, 

ponderando que foi muito boa a viagem, onde pediram recursos para o Município na 

área da saúde e agricultura. O Deputado Diógenes Basegio os recebeu muito bem, 

orgulhando-se em recebê-los já que é “filho” de Coxilha, onde solicitaram a instalação 



 

 

de lombada eletrônica no trevo de acesso à Coxilha e Tapejara, o Deputado demonstrou 

interesse e se colocou a disposição, pedindo aos Vereadores que elaborassem um 

Projeto de Resolução sobre a lombada eletrônica para apresentar ao DEINFRA, com 

essa medida, o Vereador ponderou que se evitarão muitos acidentes, já que há grande 

fluxo de  pedestres e veículos no local. Também os Vereadores aproveitaram para pedir 

recursos para a construção de um local próprio para Brigada Militar, pois há vinte anos 

em Coxilha e não possui local próprio da Brigada, tendo que pagar aluguel. O Vereador 

mencionou também a questão da largura da rua que será construída ao lado do mercado 

IPP, segundo informações do engenheiro da Prefeitura a rua terá oito metros de largura 

sendo que dois metros da direita e dois da esquerda serão destinados ao passeio, 

portanto, a rua terá quatro metros de largura, dificultando o tráfego de veículos, 

sugerindo para que conversassem com o Executivo para verificar a possibilidade de 

aumentar a largura da rua. O Vereador abriu espaço para os demais Vereadores exporem 

seu ponto de vista a respeito da questão, o Vereador Antônio, mencionou que seria 

importante que o Senhor Prefeito conversasse com os proprietários para autorizarem o 

aumento da largura da rua, e também sugeriu que diminuíssem o espaço destinado aos 

passeios, e a rua deverá ser mão única, pois não haverá condições de ser mão dupla, e 

logo que construída, deverá ter placas que sinalizem, e disse ao Senhor Presidente que 

em nome dos Vereadores conversasse com o Prefeito a respeito da questão. A 

Vereadora Eni fez uso da palavra, sugerindo que se verificasse o Plano Diretor do 

Município sobre a largura das ruas, pois já existem muitas ruas estreitas em Coxilha, e 

deveria cumprir o que está planejado no Plano Diretor, afinal todos querem a cidade 

bonita, organizada e com boas condições de tráfego para veículos e pedestres. O 

Vereador João Eduardo Mânica fez uso da palavra, mencionando que estão discutindo 

uma questão assim como a da retirada o canteiro na Avenida Darcy Vicenzi que não 



 

 

precisaram discutir se tivesse planejado e pensado anteriormente e ponderou que os 

Vereadores deverão fiscalizar essas questões para que não se cometa os mesmos erros 

do passado. Sobre a viagem a Porto Alegre, o Vereador discorreu que foi proveitosa, o 

Deputados se colocaram à disposição dos Vereadores, inclusive para esclarecimento de 

dúvidas. Retomando a palavra, o Vereador Adão, ressaltou que a questão dessa rua 

merece atenção para não tomarem atitudes precipitadas. Também levantou a questão do 

esgotamento dos poços negros do Município, pois não tem mais local para levá-los, 

pedindo a Secretaria do Meio Ambiente que tomassem providencias, pois é uma 

situação preocupante, inclusive trata-se de uma situação que poderá gerar denuncias no 

Ministério Público, além de gerar doenças para a população. A Vereadora Eni pediu o 

uso da palavra, mencionando que já existe denuncia sobre a questão junto ao Ministério 

Público e o município já responde por isso, existe um termo de ajuste de conduta e 

também um Projeto de tratamento de esgoto, inclusive já foi feita desapropriação de 

área, mas até o momento nada foi feito, ressaltando que caberia um Pedido de 

informação ao Executivo sobre o andamento das providências a respeito do saneamento 

básico. Retomando a palavra, o Vereador Adão, fez um agradecimento especial ao 

Secretário do Meio Ambiente, Senhor Ernani, pela rapidez em atender uma solicitação 

sua. Em seguida o Senhor presidente solicitou a Vereadora Eni Webber que ocupasse a 

Tribuna. A Vereadora saudou aos presentes, relatando sobre a viagem que fez a Porto 

Alegre no dia 31 de janeiro na Posse do Presidente da Assembleia Legislativa, Pedro 

Westphalen, e na oportunidade visitaram vários gabinetes dos Deputados, um deles foi 

o do Deputado Diógenes Basegio, que mencionou sobre a Emenda Estadual de sua 

autoria, onde enviou a Coxilha uma verba em 29 de julho de 2012, no valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) para aquisição de um veículo para saúde, diante disso a 

Vereadora emitiu um Pedido de Informação ao Executivo Municipal a respeito do fato, 



 

 

pois não tem conhecimento do veículo ou se este foi adquirido. A Vereadora discorreu 

sobre o discurso do presidente da Assembleia Legislativa, o Deputado Pedro 

Westphalen, em que relatou sua trajetória como médico e homem público, reconheceu a 

importância dos ensinamentos e do apoio da família, enalteceu a necessidade do diálogo 

e do respeito entre os poderes e divulgou seus compromissos de gestão. Em analogia ao 

discurso do Deputado Pedro Westphalen, a Vereadora colocou que não esta na Casa 

para confrontar com Indicações ou Pedidos de Informações, mas para dialogar e tudo 

deve ter planejamento, pois se não há, as coisas não evoluem e deseja ter orgulho de 

morar em Coxilha. Para finalizar elogiou a conduta dos trabalhos na Casa, no entanto, 

gostaria que esclarecessem os critérios usados pra definir a Pauta e Ordem do Dia, e 

questionou o porquê da devolução de dinheiro que trata no Projeto de Lei nº1.414, de 30 

de janeiro de 2013, mencionando que caberia um Pedido de Informação. E, ainda 

questionou se já foi pensado a respeito de sua sugestão em convidar o Prefeito, Vice-

Prefeito e Secretários para virem à Casa se apresentarem e expor seus planos e projetos. 

Logo após, como nada mais havia a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou a Sessão, 

marcando a próxima para o dia 13 de fevereiro de 2013, quarta-feira, às 18h30min, da 

qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes 

Vereadores: 

 


