
 
 
 
 
 
 

 

ATA N°. 1087 DO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte e sete dias do mês de abril 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 Nº1086 de vinte e dois de abril dois mil e quinze, 

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

Presidente mencionou a questão dos cães soltos nas ruas de Coxilha, e salientou que 

está preocupado com a questão, pois podem ocorrer acidentes, e pediu aos Senhores 

Vereadores que se reúnam para tentar encontrar solução para o problema. Os 

Vereadores mencionaram que se identifiquem os donos para que sejam notificados, e 

também sugeriram de elaborarem uma campanha educativa juntamente com a Secretaria 

do Meio Ambiente e da Saúde. Em seguida, o Senhor Presidente abriu inscrições à 

Tribuna Livre, os Vereadores Adão Airton de Oliveira e Valdir Graminho de Souza 

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

solicitando ao Vereador Gilberto Maier Fernandes efetuasse a leitura do Pedido de 

Providência 001/15 em 23 de abril de 2015 que solicita o Reparo dos abrigos de 

ônibus do Município e readequação conforme necessidade dos usuários. (Autoria dos 

Vereadores: Alberto Manica de Ramos, Antônio Antunes da Silva, André Luiz Daré, 



 
 
 
 
 
 

 

Gilberto Maier Fernandes e Valdir Graminho de Souza).  Após o Senhor Presidente 

passou à Ordem do Dia, colocando em discussão o Requerimento n°005/2015, o 

Vereador João Eduardo Oliveira Mânica ponderou que se trata de um assunto 

importante, e sugeriu que fossem elaborados mais Requerimentos sobre o assunto para 

outras Comunidades, assim produziriam as verduras e hortaliças para as Escolas e para 

as pessoas de baixa renda do Município. O Vereador Milton dos Santos Amarante 

relatou que na época que era Secretário de Agricultura, as hortas do Município 

produziam farinha de milho, canjica, moranga, repolho, feijão, mandioca, tomate, batata 

doce, tomate, beterraba, e distribuíam nas Escolas e para a comunidade, ponderando que 

é uma produção sem agrotóxicos e saudável e gerará economia ao Município.  Em 

votação, o Requerimento obteve Aprovação Unânime. Prosseguindo, o Senhor 

Presidente passou à Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Adão Airton de Oliveira 

que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, relatando que esteve 

visitando a Escola Municipal Pantaleão Thomaz, e ficou impressionado com a 

organização e não tinha dúvida da capacidade da Diretora Débora Albuquerque, onde 

lhe mostraram o cronograma alimentar. Salientou ainda, que o Vereador tem que 

fiscalizar, e criticar quando necessário, mas também elogiar quando é merecido. O 

Vereador também mencionou a questão dos abrigos de ônibus da EMBRAPA e da 

Transbrasiliana, que estão quebradas, ponderando que é um descaso, pois é desde a 

Legislatura de 1997 a 2000, que foram instaladas e não foram feitas manutenções. 

Ainda, mencionou a questão do trevo do Bairro São José que dá acesso a Passo Fundo, 



 
 
 
 
 
 

 

onde foram investidos aproximadamente R$ 13.900.000,00 (treze milhões e novecentos 

mil reais), e ficou um péssimo trabalho, um descaso total, diante dessa situação, será 

realizada uma reunião para discutir a questão em Cruz Alta com a Coordenadoria 

Regional do DNIT e foi convidado para participar. O Senhor Presidente salientou que 

fica feliz quando os Vereadores visitam os locais e elogiam o trabalho dos responsáveis, 

demonstrando que é sinal de competência de quem assume o seu trabalho. Após, o 

Vereador Valdir Graminho de Souza passou à Tribuna. O Vereador saudou aos 

presentes, salientando que muitos assuntos são tratados na Casa, porém, alguns caíram 

no esquecimento, como é o caso das câmeras de monitoramento que seriam importantes 

para inibir alguns acontecimentos como, por exemplo, identificação de quem está 

arrancando as plantas, lamentando que ainda não estejam instaladas, embora o Coronel 

Bicca mencionasse que não é responsabilidade da Brigada efetuar o monitoramento, o 

Vereador ponderou que é preciso encontrar uma solução. O Vereador João relatou que 

em Tapera há as câmeras e o monitoramento é feito na Brigada Militar, e ele irá à 

Tapera conversar com o Prefeito para ver como foi elaborado o Projeto, para trazer à 

Coxilha. O Senhor Presidente ponderou que no futuro todos os Municípios terão que 

instalar as câmeras, para prevenir e garantir maior segurança à comunidade, além de 

identificar e punir os infratores. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor 

Presidente, encerrou a presente Sessão, marcando a próxima para o dia 04 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: 


