
 

 

ATA N°. 1069 DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos dezessete dias do mês de novembro 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 Nº1068 de dez de novembro de dois mil e 

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

Senhor Presidente saudou aos presentes, e deu boas vindas ao Vereador Alberto que 

retornou à Casa. Prosseguindo a Sessão, Senhor Presidente, abriu inscrições à Tribuna 

Livre, os Vereadores: Eni Webber, Alberto Manica de Ramos e Valdir Graminho de 

Souza solicitaram inscrições. Após, o Senhor Presidente passou à Pauta do Dia, 

solicitando ao Vereador Gilberto Maier Fernandes efetuasse a leitura das seguintes 

matérias:  Projeto de Lei nº 1.554, de 12 de novembro de 2014, dispõe sobre a 

contratação por tempo determinado de 01 (um) Enfermeiro 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, e 

Indicação n°025/14 em 12 de novembro de 2014, sugere ao Executivo Municipal que 

entre em contato com a ALL (América Latina Logística), para que seja feita a 

restauração do Prédio, onde funcionava a estação Ferroviária, (Autoria dos Vereadores: 



 

 

Adão Airton de Oliveira, Eni Webber, João Eduardo Oliveira Mânica e Miltom dos 

Santos Amarante).  Em seguida, o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, 

solicitando ao Vereador Gilberto Maier Fernandes que efetuasse a leitura dos seguintes 

Pareceres: Parecer nº065/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.553/2014, 

emitido Parecer Favorável. Em discussão não houve manifestações e em votação foi 

Aprovado por Unanimidade; Parecer nº066/2014 da Comissão Geral de Pareceres 

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

1.554/2014, emitido Parecer Favorável. Em discussão não houve manifestações e em 

votação foi Aprovado por Unanimidade; Parecer nº067/2014 da Comissão Geral de 

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

de Lei Legislativo nº 006/2014, emitido Parecer Favorável. Em discussão não houve 

manifestações e em votação foi Aprovado por Unanimidade. Prosseguindo, o Senhor 

Presidente colocou em discussão as seguintes Indicações: Indicação n° 023/2014, não 

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

024/2014, não houve manifestações e em votação foi Aprovada por Unanimidade. 

Após, o Senhor Presidente, passou à Tribuna Livre, solicitando à Vereadora Eni 

Webber que ocupasse seu espaço. A Vereadora cumprimentou aos presentes, 

salientando que as estradas estão em péssimas condições, dificultando o trafego das 

máquinas agrícolas, principalmente no período do plantio e colheita. O Vereador Milton 

dos Santos Amarante ponderou que realmente as estradas e pontes estão intransitáveis 



 

 

devido as pedras, e tendo em vista que a Secretaria de Obras tem condições e 

maquinários suficientes para realizar o trabalho. O Vereador Adão Airton de Oliveira 

relatou que esteve na fábrica de Bitter, e constatou que não havia nenhum funcionário 

de Coxilha, onde a fábrica está instalada há 14 (quatorze) anos, e verificou também, que 

o pátio da empresa Bioplantech precisa de roçada e limpeza, sugerindo que os 

Vereadores falem com o Prefeito para que tome providências a respeito. Ainda, 

mencionou que os Projetos para instalação de empresas passam pela Casa, são 

Aprovados, porém, ficam engavetados, não informam ao Legislativo sobre o andamento 

e a situação das empresas. Retomando a palavra, a Vereadora Eni solicitou ao Senhor 

Presidente que envie um ofício ao Executivo solicitando explicações sobre a questão da 

Fábrica de Bitter e da Bioplantech. O Vereador João Eduardo Oliveira Mânica relatou 

que conversou com o Senhor Prefeito e o informou que estas empresas já foram 

notificadas para deixar o pavilhão, porém, é preciso aguardar o prazo estipulado pela 

Lei. A Vereadora Eni discorreu que uma das máquinas da Empresa Sementes Webber 

ficou 3 (três) dias sem trabalhar devido as péssimas condições das ruas, onde cortou um 

pneu, ponderando que uma máquina parada em época de colheita é prejuízo para o 

agricultor. Salientou ainda que as máquinas estão cada vez maiores e não há condições 

de trafegar na cidade, ponderando que se trata de falta de respeito com os agricultores, 

pois estes são os que geram renda ao Município. Diante disso, a Vereadora pediu que o 

Legislativo encaminhasse ofício ao Executivo para que tome providências urgentes a 

respeito. A Vereadora agradeceu ao Vereador Valdir por emprestar os equipamentos de 



 

 

som no dia da apresentação do teatro promovido pelo Projeto Viver e por ter participado 

do evento, e salientou que ficou feliz pela ornamentação natalina na cidade. Em seguida, 

o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Alberto Manica de Ramos que ocupasse a 

Tribuna. O Vereador saudou aos presentes, mencionando que também se preocupa com 

a questão das empresas no Município, e é dever do Vereador acompanhar e fiscalizá-las, 

independentemente da Legislatura em que se instalaram, e é preciso aguardar a decisão 

do juiz, tendo em vista que as empresas mencionadas já foram notificadas. Sobre as 

máquinas agrícolas, o Vereador salientou que é preciso tomar providencias imediatas. O 

Vereador agradeceu ao Suplente de Vereador, André Luiz Daré por ter assumido em seu 

lugar durante sua licença, e o convite da família Stedile para participar da Fórmula RS, 

que conquistou o bicampeonato, e ficou feliz em ver que os mecânicos são de Coxilha. 

A Vereadora Eni relatou que esteve na Assembleia Legislativa para receber o Premio 

Responsabilidade Social, de reconhecimento do Projeto Viver. Retomando a palavra, o 

Vereador Alberto parabenizou o Projeto Viver, e a organização do campeonato de 

bochas. Prosseguindo com a Tribuna Livre, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador 

Valdir Graminho de Souza que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos 

presentes, parabenizou a Vereadora Eni pelo belíssimo teatro promovido pelo Projeto 

Viver, e ponderou que sempre colabora e apoia, pois faz com prazer, e se sente bem em 

ver outras pessoas felizes. Relatou que a Comunidade de Rincão das Quinas o procurou 

para reclamar das condições da estrada, e o Vice-Prefeito o informou que iriam 

providenciar os reparos. O Senhor Presidente mencionou que as máquinas estavam na 



 

 

frente da Capela da Comunidade no dia 17 de novembro, porém, não sabe se fizeram 

todos os reparos. Retomando a palavra, o Vereador Valdir, ressaltou que não há falta de 

equipamentos e máquinas no Município, pois o Governo do PT enviou para o 

Município, um governo que se lembrou dos pequenos. Ainda ponderou que fica triste 

com a dificuldade que os agricultores enfrentam ao trafegar em Coxilha, ponderando 

que é uma situação que tem solução, porém, não estão dando a devida importância. 

Como não havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente, encerrou a Sessão, marcando a 

próxima para o dia 24 de novembro de 2014, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi 

lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 


