
 

 

ATA N°. 1089 DO DIA 11 DE MAIO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos onze dias do mês de maio de dois mil e quinze às dezoito horas e trinta minutos 

reuniram-se os Senhores Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Alberto Manica de 

Ramos, André Luiz Daré, Antônio Antunes da Silva, Eni Webber, Gilberto Maier 

Fernandes, João Eduardo Oliveira Mânica, Milton dos Santos Amarante e Valdir 

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

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

Souza, que efetuasse a leitura da Ata Nº1088 de quatro de maio de dois mil e quinze, 

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

Comunicações e Convites, o Senhor Presidente, mencionou que estava nas mesas dos 

Senhores Vereadores o Ofício n°058/2015 enviado pelo Executivo que tratava da 

retirada do Projeto de Lei n°1596/2015. Ainda, salientou que foi protocolado na Casa o 

Requerimento que trata da realização de Tribuna Popular, porém, ponderou que irá 

verificar e analisar melhor o Regimento Interno. Também relatou sobre a viagem que 

realizou juntamente com o Vice-Prefeito, José Luiz Vicenzi, e o Vereador André Luiz 

Daré em Porto Alegre, onde visitaram os Gabinetes dos Deputados Gilmar Sossella, 

Giovani Cherini, e do Senador Lasier Martins, em busca de verbas para o Município. 

Em seguida, o Senhor Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores: 

Adão Airton de Oliveira; João Eduardo Oliveira Mânica; Eni Webber; Valdir Graminho 

de Souza e André Luiz Daré solicitaram inscrições. Prosseguindo, como não havia 



 

matéria para a Pauta do Dia, e nem 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, agradecendo a operação tapa buraco 

realizado na cidade, e ficou satisfeito com o conserto do bueiro na Rua Vicente 

Miorando, porém, é necessário fazer uma proteção. Ainda, agradeceu ao Senhor 

Presidente pela liberação de sua viagem à Porto Alegre, para participar do Seminário 

Brasileiro de Prefeitos e Vereadores. E questionou por que ainda não veio a verba de R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais) do Ministério do Esporte que o Prefeito mencionou na 

Casa que estava aguardando para a reforma do Ginásio, e até o momento não veio. Na 

oportunidade o Senhor Prefeito salientou que caso não fosse liberada a verba, ele iria 

disponibilizar o recurso, e até o momento não foi realizado, com isso, ponderou que está 

preocupado, pois acaba desacreditando na palavra do Prefeito. O Vereador parabenizou 

ao Senhor Presidente pela ida à Porto Alegre em busca de verbas para o Município. E, 

solicitou que o Executivo envie à Casa um Projeto de Lei para repassar as sobras do 

Legislativo para a Comunidade de Arroio de Fátima. O Vereador ainda parabenizou ao 

Secretário de Obras, Fernando, pelo belíssimo trabalho que está realizando, e ponderou 

que o está surpreendendo, demonstrando que mesmo sem experiência ele tem muita boa 

vontade. O Senhor Presidente, relatou que em uma reunião da Consulta Popular, o 

Vereador Adão anunciou perante 100 (cem) pessoas uma verba de R$ 250.000,00 

(duzentos e cinquenta mil reais) e também até o momento não chegou à Coxilha, 

ponderando que os Vereadores vão buscar recurso, mas não depende somente deles. 



 

Após, ocupou a Tribuna, o Vereador João Eduardo Oliveira Mânica, saudou aos 

presentes, relatou que em contanto com o Senhor Prefeito, o informou que estipulou 

prazo até o fim do mês de maio para a Empresa FBF PNEUS LTDA – EPP, se 

instalarem, caso contrário, irá disponibilizar o local para outras indústrias interessadas. 

Relatou que na noite do dia 09 de maio em frente a Academia Exclusiv um carro que 

trafegava na contramão atropelou um cachorro, ponderando que já foram Aprovadas 

várias matérias sobre a instalação de redutores de velocidade, pois teme que aconteça 

acidentes principalmente com crianças, devido a alta velocidade que os veículos 

trafegam no local, e tem esperança que o Secretário de Obras Fernando instale os 

redutores de velocidade. Prosseguindo, conforme ordem dos inscritos fez uso da 

Tribuna a Vereadora Eni Webber, cumprimentou aos presentes, relatando sobre a 

questão das construções irregulares no Núcleo Habitacional Thereza Pacheco, uma área 

de reserva, que as pessoas invadiram para construir suas casas, pedindo que o Senhor 

Prefeito viesse à Casa prestar maiores informações a respeito da questão, pois nessa área 

não há condições básicas para as pessoas viverem, um local com alta insalubridade, 

trata-se de uma questão de saúde pública, ponderando que é necessário tomar 

providências urgentes. O Senhor Presidente ponderou que se trata de uma situação 

complicada, e irá solicitar maiores explicações ao Executivo. Em seguida usou a 

Tribuna o Vereador Valdir Graminho de Souza, saudou aos presentes, mencionando a 

questão vergonhosa que está o acesso em frente ao Posto Coxilha, há deposito de lixo, 

questionando de quem é responsabilidade de limpar a área, pois não sabe se é do 



 

Município ou do DAER. O Vereador Adão ponderou que realmente é vergonhosa a 

situação, relatando que já foi feito pedido de instalação de placas educativas para não 

colocarem lixo. E sobre o barraco que está no local, a EGR iria notificar para que 

desocupassem o local. O Vereador Milton dos Santos Amarante relatando que quando 

foi Secretário limpavam o local e instalaram quatro tonéis para depositarem o lixo, e o 

barracos que construíam eles desmanchavam, e ponderou que é responsabilidade do 

Município, a Secretaria de Serviços Urbanos deve tomar providências, pois mesmo 

sendo na rodovia não adianta esperar que a EGR cuide. O Vereador Antônio Antunes da 

Silva também considera vergonhosa a situação no local, relatando que o último 

Secretário que fez uma limpeza geral a seu pedido foi o Secretário Pedro Flores, onde 

retiraram do local em torno de 15 (quinze) cargas de entulho.  Sugerindo que os 

Vereadores encaminhem ofício ao Executivo para que tomem providências. O Vereador 

João salientou que para resolver a questão não é necessário enviar ofício, basta 

conversar com o Secretário de Serviços Urbanos, Jorge do Prado, e pedir que tome 

providências. Retomando a palavra, o Vereador Valdir mencionou que sente vergonha 

de levantar esse tipo de questão, porém, são problemas que existem e tem que ser 

solucionados. Em seguida ocupou a Tribuna o Vereador André Luiz Daré, saudou aos 

presentes, salientou que é necessário realizar um “faxinão”, pois há muito lixo no local, 

e acredita que o Secretário Jorge do Prado irá realizar, pois tem se empenhado, e está 

realizando um bom trabalho dentro da cidade, assim como o Secretário de Obras, 

Fernando que também está desenvolvendo um bom trabalho. Relatou sobre a visita aos 



 

Deputados e ao Senador que fez juntamente com o Presidente do Legislativo e com o 

Vice-Prefeito em Porto Alegre, e se sentiu envergonhado por Coxilha não ter 

inaugurado a academia ao ar livre ainda. A Vereadora Eni Webber questionou por que a 

academia não está sendo usada, se é porque não foi inaugurada ou se é por falta de um 

profissional que atue no local, e qual a idéia do Executivo, para que a academia se torne 

popular, que todos usem para obter benefícios na saúde. Retomando a palavra, o 

Vereador André, ponderou que ainda não conseguiu falar com o Prefeito sobre essa 

questão, mas irá conversar com ele a respeito, e acredita que primeiramente quem 

poderia ocupar a academia seria a professora da Terceira Idade, e que se instalasse mais 

aparelhos. E reforçou que o Município deveria adquirir uma pedreira para obter maior 

qualidade na pedra, e sugeriu aos Vereadores que independente de siglas partidárias que 

vão buscar recursos para o Município. O Senhor Presidente agradeceu a presença do 

jornalista Palma, e que ele leve do Legislativo como pode observar que todos os 

Vereadores estão preocupados com o Município, e unidos independente de siglas 

partidárias, trabalhando para que o Município se desenvolva e gere melhores condições 

de vida à população. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente, encerrou 

a presente Sessão, marcando a próxima para o dia 18 de maio de 2015, segunda-feira, às 

18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será assinada pelos 

seguintes Vereadores: 


