
 

ATA N°. 1108 DO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e um dias do mês de setembro 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 Nº1107 de quatorze de setembro de dois mil e 

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

Após, o Senhor Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores: Eni 

Webber, João Eduardo Oliveira Mânica e Adão Airton de Oliveira solicitaram inscrição.  

Prosseguindo, como não havia matéria para a Pauta do Dia, o Senhor Presidente passou 

para Ordem do Dia, solicitando ao Vereador Gilberto Maier Fernandes que efetuasse a 

leitura do Parecer nº066/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.627/2015, onde 

o Parecer foi Favorável, em discussão não houve manifestações e em votação obteve 

Aprovação Unânime. Em seguida, o Senhor Presidente passou à Tribuna Livre, 

solicitando a Vereadora Eni Webber que ocupasse seu espaço. A Vereadora 

cumprimentou aos presentes, relatando sobre o lixo no Núcleo Habitacional Thereza 

Pacheco, onde os responsáveis pela coleta passam agrupando o lixo no meio da rua 

antes do caminhão passar para recolher, com isso os cães reviram o lixo e espalham por 



 

toda rua. A Vereadora sugeriu que se instalassem mais lixeiras, e que fosse comunicada 

a empresa responsável sobre a situação para encontrarem uma solução, pois o lixo gera 

doenças, proliferação de insetos, é na verdade questão de saúde pública, e ponderou que 

é preciso investir em prevenção. Ainda, a Vereadora mencionou sobre a instalação de 

redutor de velocidade na Rua Vicente Miorando que solicitou há três meses, pois 

considera um local perigoso, e até o momento não foi instalado. Também salientou que 

o asfalto de Coxilha está complicado para trafegar, está em péssima situação. O Senhor 

Presidente mencionou que já conversou com o Secretário de Serviços Urbanos e 

Habitação, Senhor Jorge para que entrassem em contato com a empresa responsável 

pela coleta de lixo do Município. Prosseguindo, ocupou a Tribuna o Vereador João 

Eduardo Oliveira Mânica, cumprimentou aos presentes, mencionando a questão do 

acúmulo de água no trevo de Coxilha e em frente ao Posto Coxilha, podendo ocasionar 

aquaplanagem dos veículos, ponderando que é um descaso com o Município, pois 

deveriam ter projetado para que a água da pista fosse escoada para fora da pista. O 

Vereador também salientou que estão lutando para trazer empresa no Município, porém, 

não estão conseguindo, e parabenizou ao Projeto Viver, que estão fabricando bolachas e 

pães e já estão vendendo para Porto Alegre, e espera que até o final da Legislatura 

consigam trazer empresas ao Município. O Senhor Presidente mencionou que em breve 

se instalará uma empresa em Coxilha. Em seguida fez uso da Tribuna o Vereador Adão 

Airton de Oliveira, saudou aos presentes, e parabenizando a Secretaria da Saúde que 

está funcionando muito bem, e agradeceu a doação de cadeiras de rodas a Senhora 



 

Virgulina Gois da Rocha e a Senhora Maria Trindade. Parabenizou ainda ao Senhor 

Prefeito por não ter realizado o desfile farroupilha, ponderando que foi uma atitude 

“louvável”, pois devido circulação no Estado de uma bactéria que causa doença 

pulmonar em cavalos e é transmitida para humanos, chamada mormo, poderia colocar 

em risco a Comunidade, e ao Secretário Jorge pela organização dos galpões construídos 

na Creche e na Escola Pantaleão Thomaz, aos professores, alunos, e aos que doaram 

materiais para ajudar na construção. O Vereador relatou que se emocionou com a 

apresentação da Invernada da IFRS Sertão, e parabenizou pela belíssima apresentação, 

lamentando que Coxilha não exista mais Invernada, perdeu-se a preservação do 

tradicionalismo. E, o Vereador mencionou que o Senhor Presidente participado dos 

cafés de chaleira, porém, deveria ter ido de pilcha. O Senhor Presidente mencionou que 

o tradicionalismo, a valorização de ser gaúcho está no coração e não na roupa que veste, 

ou seja, na pilcha. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente, encerrou a 

presente Sessão, marcando a próxima para o dia 28 de setembro de 2015, segunda-feira, 

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

pelos seguintes Vereadores: 


