
 

 

ATA N°. 1052 DO DIA 21 DE JULHO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e quatorze 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 Oliveira Mânica, Milton dos Santos Amarante e Valdir 

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

Senhor Presidente, solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Valdir Graminho de 

Souza, que efetuasse a leitura da Ata Nº1051 de quatorze de julho de dois mil e 

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

Nas Comunicações e Convites, o Senhor Presidente, mencionou o almoço que 

acontecerá na Comunidade de Rincão das Quinas, no dia 03 de agosto, e no mesmo dia, 

também haverá almoço com galeto e massa na Capela Arroio de Fátima, e no dia 10 de 

agosto haverá festa na Comunidade de Colônia Miranda. Prosseguindo a Sessão, Senhor 

Presidente, abriu as inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores Adão Airton de Oliveira 

e João Eduardo Oliveira Mânica solicitaram inscrições. Após, o Senhor Presidente 

passou à Pauta do Dia, solicitando ao Vereador Gilberto Maier Fernandes que 

efetuasse a leitura da seguinte matéria: Indicação 014/14 em 16 de julho de 2014, 

sugere ao Poder Executivo Municipal a construção de redutores de velocidade na Rua 

Balduino Pedroso, (Autoria dos Vereadores: Alberto Manica de Ramos, Antônio 

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

de Souza). Como não havia matéria para a Ordem do Dia, o Senhor Presidente passou 

à Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Adão Airton de Oliveira que ocupasse seu 

espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, relatou que esteve em uma audiência 

no DAER, com a nova coordenadora de serviços, Senhora Sabrina, relatando a 

necessidade de instalação de placas de advertência no perímetro urbano de Coxilha, pois 



 

 

não tem nenhuma placa indicando, para que os veículos reduzam a velocidade, e ela 

disse que levará ao conhecimento da EGR em Porto Alegre. Também levantou a 

questão a Senhora Sabrina da terceira pista na Embrapa, e sobre a indicação de sua 

autoria, que foi Aprovada junto a Comissão de Assuntos Municipais, que tratava da 

instalação de uma lombada eletrônica, no local. Sugerindo que os Vereadores se reúnam 

e marquem uma audiência com a EGR em Porto Alegre ou no DAER. O Vereador 

Milton dos Santos Amarante mencionou que concorda com as colocações do Vereador 

Adão, salientando que há uma Lei Federal em que todas as cidades são obrigadas a ter 

uma lombada eletrônica, e no perímetro urbano a velocidade máxima deve ser de 60 

km/h (sessenta quilômetros por hora), mas como não há controle os veículos estão 

trafegando em alta velocidade. O Vereador Antônio Antunes da Silva ponderou que há a 

Comissão do Pedágio, e o Presidente é o Eliser Cosatti, seria importante ter convidá-lo 

juntamente com os demais membros, para participarem das audiências, pois teria mais 

força e apoio. O Vereador também mencionou a questão do buraco que tem entre o 

trevo de Coxilha e o Posto, sugerindo que os Vereadores e a Comissão se reúnam com 

EGR para que se tomem providências. Retomando a palavra, o Vereador Adão relatou 

que foi procurado devido as quedas de energia elétrica que estão ocorrendo no bairro 

Cohab, onde queimou uma geladeira, a RGE já foi ao local fazer o levantamento, 

porém, até o momento não tomaram providências a respeito, pedindo ao Senhor 

Presidente que envie um ofício ao Executivo solicitando a RGE que venha solucionar os 

problemas. Ainda, o Vereador parabenizou aos caminhoneiros, uma profissão que ele 

gosta muito, e aos colonos. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador João 

Eduardo Oliveira Mânica que ocupasse a Tribuna. O Vereador saudou aos presentes, 

pedindo para que seja feita uma Moção à Igreja Assembleia de Deus em homenagem 

aos 60 (sessenta) anos que irão comemorar, relatando que participou do culto, e ficou 



 

 

feliz com que observou, pois havia crianças, adolescentes tocando violino, e outros 

instrumentos musicais e apresentando teatro bíblico, e lembrou que há anos em Coxilha 

havia coral, invernada. Como nada mais havia a tratar, o Senhor Presidente, encerrou a 

Sessão, marcando a próxima para o dia 28 de julho de 2014, segunda-feira, 

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

será assinada pelos seguintes Vereadores: 


