
 

ATA N°. 1101 DO DIA 03 DE AGOSTO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos três dias do mês de agosto 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, Gilberto Maier Fernandes, João 

Carlos Teixeira Sampaio, 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 Nº1100 de vinte e sete de julho de 

dois mil e quinze, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação 

Unânime. Nas Comunicações e Convites, o Senhor Presidente agradeceu a presença 

do Senhor Vagner Negri. Também agradeceu aos Vereadores e a comunidade 

Coxilhense que participaram da Assembléia Municipal da Consulta Popular no dia 31 

de julho. Após, o Senhor Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores: 

João Eduardo Oliveira Mânica e Valdir Graminho de Souza solicitaram inscrição. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente, solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Gilberto 

Maier Fernandes, que efetuasse a leitura da Pauta do Dia, onde constavam as seguintes 

matérias: Projeto de Lei n°1.615, de 31 de julho de 2015, autoriza o Poder Executivo 

Municipal a doar um imóvel à Câmara de Vereadores de Coxilha - RS, para o fim 

específico de construção e implantação da sede do Poder Legislativo do Município de 

Coxilha - RS, e dá outras providências, Encaminhado para Análise das Comissões. 

Indicação nº007/2015 em 31 de julho de 2015, sugere a Secretaria da Saúde a 



 

cedência de uma cadeira de rodas em Comodato a Senhora Virgulina Gois da Rocha, 

(Autoria dos Vereadores: Adão Airton de Oliveira, João Carlos Teixeira Sampaio, João 

Eduardo Oliveira Mânica e Milton dos Santos Amarante) e Pedido de Providência 

nº004/15 em 31 de julho de 2015, conserto do bueiro na estrada da Invernadinha, 

próximo a Capela de São Sebastião, pois devido às intempéries, desmoronou a 

cabeceira do bueiro e os tubos foram deslocados ocorrendo uma cratera, onde o mesmo 

ficou estreito demais impossibilitando o tráfego de máquinas de dimensões maiores, 

(Autoria dos Vereadores: Adão Airton de Oliveira, João Carlos Teixeira Sampaio, João 

Eduardo Oliveira Mânica e Milton dos Santos Amarante). Na Ordem do Dia, a matéria 

foi o Projeto de Lei n°1.615/2015, as Comissões se posicionaram Favoravelmente 

através do Parecer n°056/2015. Em discussão, o Vereador Adão Airton de Oliveira 

salientou que se trata de um Projeto de grande importância, porém, o local que foi 

doado é inviável para construção, se posicionando contra a construção no local. O 

Vereador Gilberto Maier Fernandes se manifestou contra o local, pois irá tirar o espaço 

das crianças da creche, ponderando que não ficará área disponível caso no futuro 

precisar ampliar a creche. O Vereador João Eduardo Oliveira Mânica sugeriu que o 

engenheiro emitisse um laudo de quanto precisaria deixar, caso precisassem ampliar a 

creche, pois não é favorável em construir a Câmara no local, pois teme que o espaço das 

crianças fique comprometido. Ainda em discussão, o Vereador Milton dos Santos 

Amarante mencionou que há mais de vinte anos que essa história se repete, acreditando 

que é hora sim de construir, e ponderou que a creche é uma obra federal, onde tem sua 



 

área padrão, e por isso talvez não possa ser ampliada, e salientou que o momento de 

construir é agora, tendo em vista que há recursos disponíveis. O Vereador Valdir 

Graminho de Souza salientou que o Município só realiza obras com recursos federais, e 

questionando o destino da sobra do Legislativo que foi repassado ao Executivo, o 

dinheiro desaparece e não se constrói nada, e ainda, salientou que as instalações onde 

está o Legislativo não são dignas, pois não há espaço para reuniões, e para receberem 

autoridades, ponderando que com a construção da sede da Câmara ficará uma obra 

bonita para o Município, obra na qual será construída com recursos do Município, ou 

seja, do Legislativo. O Vereador Antônio Antunes da Silva mencionou que se trata de 

uma autorização do Prefeito, e com certeza o engenheiro já verificou a questão do 

espaço destinado a ampliação da creche, diante disso, os Vereadores que se 

manifestaram contra ao local, estão sendo contra a doação do Prefeito, e ponderou que 

se trata de uma área adequada para construção da Câmara, pois ficará próxima ao novo 

Posto de Saúde, praça, se trata de um ponto central do Município, e acredita que não 

somente os Vereadores  e sim também o Prefeito terão orgulho de apresentar uma obra 

construída com dinheiro do Município. O Vereador André Luiz Daré salientou que é um 

local inadequado para construção da Câmara, pois é um espaço que as crianças usam 

para brincar. Em votação, o Projeto foi Aprovado por 5 (cinco) votos, os Vereadores 

Adão, André, Gilberto e João Mânica votaram contra o Projeto. Em seguida, o Senhor 

Presidente passou à Tribuna Livre, solicitando ao Vereador João Eduardo Oliveira 

Mânica que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, 



 

mencionando as Indicações que foram Aprovadas há tempos por todos os Vereadores e 

até o momento não foram realizadas, questionando se caíram no esquecimento, se 

referindo principalmente as que tratam dos redutores de velocidades, quebra-molas, 

ponderando que deveriam tomar providências urgentes devido aos acidentes que estão 

ocorrendo, relatando o que ocorreu no sábado, dia 02 de agosto, em frente ao Briancini 

que felizmente só foi danos materiais, e indagou se o custo para construção de quebra-

molas é tão alto que até o momento não o fizeram. O Vereador Adão lamentou o 

acidente ocorrido, questionando o que impede a construção dos quebra-molas, e criticou 

as pedras britas colocadas sobre o asfalto para reparar os buracos, um tipo de “serviço 

desastroso”, que jamais deveria ser feito, pedindo que os responsáveis tomem 

providências. Logo após, fez uso da Tribuna o Vereador Valdir Graminho de Souza, 

saudou aos presentes, agradecendo a presença da comunidade Coxilhense e dos 

Vereadores que participaram da Assembléia Municipal da Consulta Popular, se sentiu 

orgulhoso na qualidade de Presidente do COMUDE, pois estavam presentes em torno 

de cinquenta e quatro pessoas. Lamentou o acidente ocorrido no domingo, dia 02 de 

agosto, porém, ponderou que está ocorrendo falta de responsabilidade e consciência por 

parte dos condutores, pois estão trafegando em alta velocidade no perímetro urbano, 

salientou ainda que um volante não é brincadeira, se torna uma arma nas mãos dos 

irresponsáveis. O Vereador questionou se com o asfalto em boas condições se os 

motoristas andaram ainda mais em alta velocidade, o que é extremamente perigoso, pois 

as ruas são estreitas e os pedestres geralmente andam no meio da rua. O Vereador 



 

Antônio salientou que o acidente ocorreu por excesso de velocidade e falta 

conhecimento por parte do condutor, e mencionou que em Coxilha há várias pessoas 

que não possui habilitação, o que se torna perigoso, pois a maioria dos acidentes de 

trânsito se dá por culpa do motorista. E sobre as ruas de Coxilha, o Vereador relatou que 

os moradores foram invadindo o espaço e nunca houve fiscalização, o Município não foi 

planejado, não seguiram o Plano Diretor desde a emancipação do Município. Como não 

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

próxima para o dia 10 de agosto de 2015, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi 

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

 

 


