
 

 

ATA N°. 1055 DO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos onze dias do mês de agosto 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 Nº1054 de seis de agosto de dois mil e quatorze, 

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

Presidente agradeceu a presença dos membros do Conselho Tutelar de Coxilha, e nas 

Comunicações e Convites, mencionou o convite para a Audiência Publica sobre a 

LDO, no dia 13 de agosto às 10h00min na Câmara de Vereadores, e sobre o Ofício 

Circular n°019/14, que convida aos Senhores Vereadores para participarem no dia 14 de 

agosto às 18h30min da reunião sobre os Festejos Farroupilhas, e ainda, mencionou o 

Ofício do Gabinete n°118/14 informando que a Administração Municipal está 

realizando trabalho de melhorias junto ao Núcleo Habitacional Teresa Pacheco. 

Prosseguindo a Sessão, Senhor Presidente, abriu as inscrições à Tribuna Livre, os 

Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Milton dos Santos Amarante, Eni Webber e 

Valdir Graminho de Souza solicitaram inscrições. Após, o Senhor Presidente passou à 

Pauta do Dia, solicitando ao Vereador Gilberto Maier Fernandes que efetuasse a leitura 

das seguintes matérias: Projeto de Lei nº 1.534, de 11 de agosto de 2014, dispõe sobre 

a contratação por tempo determinado de pessoal (Motorista/Operador de Máquinas) 

para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do 

Art. 37, IX, da Constituição Federal e dá outras providências, Encaminhado para 

Análise das Comissões; Indicação 017/14 em 06 de agosto de 2014, sugere ao 



 

 

Executivo Municipal a instalação de coletores de lixo na Rua Aurélio Ramos, na Cohab, 

na Avenida Natálio Vieira , e no bairro dos Trabalhadores; Indicação 018/14 em 06 de 

agosto de 2014, sugere ao Executivo Municipal a instalação de redutor de velocidade na 

Avenida Fioravante Franciosi, próximo ao paço Municipal, ambas de Autoria dos 

Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Eni Webber, João Eduardo de Oliveira Mânica e 

Miltom dos Santos Amarante; Indicação 019/14 em 08 de agosto de 2014, sugere ao 

Poder Executivo Municipal a instalação de rede D’água na Rua Vicente Miorando, 

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

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

Requerimento nº002/2014, requerer que se realize uma Sessão Solene no dia 22 de 

setembro de 2014, em homenagem aos 15 (quinze) anos da Empresa ATC Estruturas, 

(Autoria do Vereador Adão Airton de Oliveira). Em seguida, o Senhor Presidente 

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

efetuasse a leitura dos seguintes Pareceres: Parecer nº041/2014 da Comissão Geral de 

Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto 

de Lei nº 1.529/2014, onde as Comissões emitiram Parecer Favorável. Em discussão, 

não houve manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. Parecer 

nº042/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.530/2014, onde as Comissões 

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

obteve Aprovação Unânime. Parecer nº043/2014 da Comissão Geral de Pareceres e 

da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 

1.531/2014, onde as Comissões emitiram Parecer Favorável. Em discussão, não houve 

manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. Parecer nº044/2014 da 

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



 

 

que tratam do Projeto de Lei nº 1.532/2014, onde as Comissões emitiram Parecer 

Favorável. Em discussão, não houve manifestações e em votação obteve Aprovação 

Unânime. Parecer nº045/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.533/2014, onde 

as Comissões emitiram Parecer Favorável. Em discussão, não houve manifestações e 

em votação obteve Aprovação Unânime, Parecer nº046/2014 da Comissão Geral de 

Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto 

de Lei nº 1.534/2014, onde as Comissões emitiram Parecer Favorável. Em discussão, 

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

Presidente colocou em discussão as seguintes Indicações: Indicação n°015/14, não 

houve manifestações e em votação foi Aprovada por Unanimidade, e Indicação 

n°016/14, não houve manifestações e em votação foi Aprovada por Unanimidade. Em 

seguida, o Senhor Presidente passou para o período da Tribuna Livre, solicitando ao 

Vereador Adão Airton de Oliveira que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou 

aos presentes, reforçando o convite sobre a reunião com a EGR no dia 13 de agosto, às 

14h00min, pois estará presente o Presidente da EGR. O Vereador mencionou que ficou 

satisfeito com o início dos trabalhos no Núcleo Habitacional Teresa Pacheco, para reter 

a água. Ainda, parabenizou o Departamento do Desporto do Município por trazerem os 

ex-atletas do grêmio no dia 09 de agosto, e também ficou feliz com a presença deles na 

janta promovida em comemoração ao aniversário do AIMORÉ Futebol Clube, e 

agradeceu a presença dos Vereadores, demonstrando a união. Após, o Senhor Presidente 

solicitou ao Vereador Milton dos Santos Amarante que ocupasse a Tribuna. O Vereador 

saudou aos presentes, relatando que há pessoas que foram consultar no Posto de Saúde e 

não foram atendidos, pois residem em Passo Fundo, porém, eles têm terra em Coxilha. 

O Vereador Gilberto Maier Fernandes esclareceu que devido ao recadastramento 



 

 

realizado no Município, e de acordo com a Lei Estadual e Federal os Municípios devem 

se adequar na questão do atendimento à saúde, pois cada Município é responsável pelos 

seus habitantes. O Vereador Milton ponderou que se trata de um jogo de “empurra-

empurra”, não concorda com essa situação e salientou que irá falar com o Prefeito, e 

talvez leve a questão à Justiça. A Vereadora Eni Webber esclareceu que devido essas 

pessoas residirem em Passo Fundo não é possível cadastrá-los em Coxilha, e se trata de 

Lei Federal, não tem como o Prefeito interferir, pois independente de terras ou título 

eleitoral no Município o que vale é o local que residem. O Vereador Adão relatou que 

também tem um caso semelhante em sua família, e infelizmente não há o que fazer, pois 

se trata de Lei Federal, pois para ter benefícios tem que residir no Município, contudo, 

salientou que é injusto e deveria ser revisto esta questão. Retomando a palavra, o 

Vereador Milton mencionou a questão do ônibus que leva estudantes a Passo Fundo, 

onde há poucos alunos, sugerindo que o transporte poderia ser realizado com um 

veículo menor para que fossem reduzidos gastos. Prosseguindo, o Senhor Presidente 

solicitou à Vereadora Eni Webber que ocupasse a Tribuna. A Vereadora cumprimentou 

aos presentes, explicando sua ausência no evento promovido pelo AIMORÉ, devido a 

compromissos familiares. Também mencionou sobre o Ofício enviado pelo Executivo 

informando o início das obras no Núcleo Habitacional Teresa Pacheco, salientando que 

ficou feliz. Ainda, a Vereadora reforçou o convite para participarem da reunião com a 

EGR, e da audiência pública sobre a LDO, e das festividades da semana Farroupilha. 

Em seguida, o Senhor Presidente, solicitou ao Vereador Valdir Graminho de Souza que 

ocupasse a Tribuna. O Vereador cumprimentou aos presentes, mencionou que foi 

procurado sobre a questão dos postes no meio das ruas, um problema que vem se 

arrastando há anos, inclusive foi feita indicações a respeito, pois dificulta a tráfego de 

máquinas agrícolas, e salientou que deveria ser construída uma perimetral, pois se a 



 

 

agricultura parar o que será do Município de Coxilha. Após, como não havia mais nada 

a tratar, o Senhor Presidente, encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 18 de 

agosto de 2014, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após 

lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


