
 

 

ATA N°. 1056 DO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos dezoito 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 Nº1055 de onze de 

agosto de dois mil e quatorze, que depois de lida e submetida à apreciação, 

obteve Aprovação Unânime. Prosseguindo a Sessão, Senhor Presidente, 

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

Oliveira, João Eduardo Oliveira Mânica e Eni Webber 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 1.535, de 15 de agosto de 2014, dispõe sobre 

as Diretrizes Orçamentárias do Município de Coxilha – RS para o 

Exercício de 2015 e dá outras providências; Projeto de Lei nº 1.536, de 15 

de agosto de 2014, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no 

orçamento vigente no valor de R$ 456.000,00 e dá outras providências; 

Projeto de Lei nº 1.537, de 15 de agosto de 2014, autoriza o Poder 



 

 

Executivo a abrir crédito especial no orçamento vigente no valor de R$ 

65.490,00 e dá outras providências, e Projeto de Lei nº 1.538, de 15 de 

agosto de 2014, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no 

orçamento vigente no valor de R$ 19.937,56 e dá outras providências, o 

Senhor Presidente Encaminhou para Análise das Comissões os Projetos. 

Em seguida, o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, solicitando ao 

Vereador Gilberto Maier Fernandes que efetuasse a leitura dos seguintes 

Pareceres: Parecer nº048/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da 

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

Lei nº 1.536/2014, onde as Comissões emitiram Parecer Favorável. Em 

discussão, não houve manifestações e em votação obteve Aprovação 

Unânime; Parecer nº049/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da 

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

Lei nº 1.537/2014, onde as Comissões emitiram Parecer Favorável. Em 

discussão, não houve manifestações e em votação obteve Aprovação 

Unânime; Parecer nº050/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da 

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

Lei nº 1.538/2014, onde as Comissões emitiram Parecer Favorável. Em 

discussão, não houve manifestações e em votação obteve Aprovação 

Unânime. Prosseguindo com a Ordem do Dia, o Senhor Presidente 

colocou em discussão as seguintes Indicações: Indicação n°017/14, o 



 

 

Vereador Adão salientou que se trata de uma solicitação dos moradores e 

sugeriu que a Secretaria do Meio Ambiente deveria fazer um levantamento 

e vistoria sobre os coletores de lixo nas ruas. Em votação, a Indicação foi 

Aprovada por Unanimidade; Indicação n°018/14, o Vereador Adão 

mencionou que neste local os veículos trafegam em alta velocidade e teme 

que aconteçam acidentes.  Em votação, a Indicação foi Aprovada por 

Unanimidade e Indicação n°019/14, não houve manifestações e em 

votação foi Aprovada por Unanimidade. Ainda, foi à discussão o 

Requerimento nº002/14, o Vereador Adão pediu desculpas, pois o 

Requerimento deve ser assinado por todos os Senhores Vereadores, 

pedindo retificação, e ainda salientou que a Empresa ATC gera emprego e 

renda ao Município, e estão com projetos de ampliação de seu espaço físico 

e em contrapartida irão construir um pavilhão para a Prefeitura. O Senhor 

Presidente mencionou que segundo informações, começaram a desmanchar 

a casa na Secretaria de Obras para a construção do pavilhão. Em votação 

obteve Aprovação Unânime.  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, relatando que esteve na Audiência da EGR, juntamente com a 

Vereadora Eni, e o Prefeito, conforme ofício enviado ao Presidente da 

EGR, para tratar das questões dos acidentes na ERS 135, e observou que o 



 

 

Presidente quer passar a responsabilidade para o DAER, sugerindo que os 

Vereadores devem ir ao DAER em Porto Alegre. E sobre a questão da 

ambulância, o Presidente mencionou que irá providenciar uma para deixar 

no Pedágio, embora o Município de Coxilha jamais deixe de atender 

quando precisaram da ambulância, em todas as praças de pedágio tem uma 

ambulância e em Coxilha não. A Vereadora Eni Webber ficou indignada 

com o Presidente da EGR, pois não demonstrou boa vontade, e salientou 

que a ambulância do SAMU não é ambulância do pedágio, tem que ser 

uma especifica para o Pedágio. Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao 

Vereador João Eduardo Oliveira Manica que ocupasse a Tribuna. O 

Vereador saudou aos presentes, relatando que incendiou dois carros do 

Senhor Montanari, e foi ao local para tentar ajudar e foram à Brigada 

Militar para os auxiliarem, porém, não havia ninguém e o celular estava 

desligado, havendo que recorrer ao Pedágio, que lhe informaram que em 

determinado horário não há policiais em Coxilha. O Vereador sugeriu que 

os Vereadores fossem conversar com o Coronel Bica. E sobre a EGR, 

relatou que várias pessoas sugeriram de abrir as cancelas no Pedágio para 

que sintam no bolso. O Vereador Milton dos Santos Amarante mencionou 

que o Município gasta R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) por ano 

para manter a Brigada em Coxilha, e quando necessitamos de segurança 

não temos, ponderando que com esse valor daria para pagar segurança 



 

 

particular, e também mencionou a necessidade de marcar uma audiência 

com o Coronel Bica. O Vereador Alberto Manica de Ramos salientou que 

esses problemas com a questão da segurança há anos acontecem, e também 

concorda em fazer uma audiência com o Coronel, pois é lamentável chegar 

nessa situação, pois segurança é uma prioridade em todos os Municípios, e 

salientou que a instalação das câmeras de monitoramento irá contribuir 

para a segurança, inclusive foi Aprovado um Projeto a respeito. O Vereador 

Adão mencionou que ficou indignado com a Brigada, pois no evento que 

foi feito a homenagem aos ex-atletas do AIMORÉ ligou mais de trinta 

vezes e não atenderam, o celular estava desligado, questionando o porquê 

não fica ligado vinte quatro horas. O Vereador Antônio Antunes da Silva 

salientando que o Legislativo já realizou várias reuniões com o 

Comandante da Brigada, e sempre as mesmas desculpas e histórias, e em 

Coxilha quem nos auxilia é o Pedágio, que sempre atenderam as 

ocorrências em que foram solicitados, e ponderou que a Brigada de Coxilha 

está com má vontade de atender. Retomando a palavra, o Vereador João 

agradeceu ao policiamento do Pedágio pela atenção com Coxilha, e 

lamentou a situação do policiamento de Coxilha. Em seguida, o Senhor 

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

Vereadora cumprimentou aos presentes, mencionando a indignação com o 

Presidente da EGR, e comentou que está acontecendo curso de capacitação 



 

 

através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, 

destinado a Entidades e Secretarias, e destacou a importância desse tipo de 

capacitação aos conselheiros, convidando aos Vereadores que quiserem 

assistir. O Vereador Adão lamentou a trágica morte do candidato a 

Presidência Eduardo Campos. Após, como não havia mais nada a tratar, o 

Senhor Presidente, encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 25 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: 

 


