
 

ATA N°. 1109 DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e oito 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 Nº1108 de vinte e um 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, a Vereadora Eni Webber 

solicitou inscrição. Prosseguindo, o Senhor Presidente passou para Pauta do Dia, 

solicitando ao Primeiro Secretário, Vereador Gilberto Maier Fernandes que efetuasse a 

leitura das seguintes matérias: Projeto de Lei n°1.628, de 14 de setembro de 2015, 

revoga a Lei Municipal nº1.617, de 04 de agosto de 2015, que “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”, Encaminhado para Análise das Comissões; Pedido de 

Providência nº006/15 em 03 de setembro de 2015: Patrolamento da estrada que Liga 

Transbrasiliana, até a divisa com o Município de Pontão no Entre Rios, e cascalhamento 

nos pontos críticos. (Autoria dos Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Eni Webber, 

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



 

nº007/15 em 03 de setembro de 2015: Instalação de Container para armazenamento de 

lixo na Av. Ilson José Webber, pois o recipiente é um item de utilidade pública e com 

eles, o lixo não ficará mais exposto sobre as ruas e calçadas, contribuindo com a 

paisagem e não se tornando alvo de animais de rua. (Autoria dos Vereadores: Adão 

Airton de Oliveira, Eni Webber, João Eduardo Oliveira Mânica e Milton dos Santos 

Amarante), e  Pedido de Informação nº002/15: número total de Servidores 

Concursados; Servidores CCs e FGs; e os respectivos vencimentos; Número de 

estagiários no Executivo; e Despesas totais com a folha de pagamento dos Servidores. 

(Autoria dos Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Eni Webber, João Eduardo Oliveira 

Mânica e Milton dos Santos Amarante). Como não havia matéria para Ordem do Dia, o 

Senhor Presidente passou à Tribuna Livre, solicitando a Vereadora Eni Webber que 

ocupasse seu espaço. A Vereadora cumprimentou aos presentes, agradecendo a 

Secretaria da Saúde, ao motorista Nelson e a Secretária Andréia, que ajudaram sua 

família, salientando que é uma Secretaria muito organizada. Ainda, a Vereadora 

mencionou a questão do esgotamento sanitário do Município, ponderando que está 

preocupada, o valor cobrado para o serviço é alto e muitas famílias não tem condições 

de pagar, e os poços negros são antigos e provavelmente terão de esgotar mais de uma 

vez por ano. Diante disso, procurou a Secretária do Meio Ambiente para obter maiores 

informações, e a informou que há um Projeto para criação de uma mini estação de 

tratamento de esgoto, que já foi aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, 

porém, até o presente momento não foi apresentando aos Vereadores, ao menos ela 



 

ainda não teve conhecimento e questionou o porquê ainda está parado o Projeto, pois 

saneamento básico é prevenção de doenças. O Vereador Adão mencionou que em vinte 

e quatro anos de emancipação não foi feito nada a respeito de saneamento básico, e 

parabenizou a atual administração, ao Prefeito Júlio pela coragem da elaboração do 

Projeto de Lei n°1.598/2015, que Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito especial 

no orçamento/2015, no valor de 120.000,00 (cento e vinte mil reais) destinado a 

contratação de assessoria técnica especializada para elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico – PMSB, e acredita que está em fase de conclusão. A Vereadora Eni 

ponderou que Aprovaram para a elaboração do Projeto, portanto, deveriam no mínimo 

informar o andamento e apresentar o Projeto aos Vereadores. O Senhor Presidente 

salientou que não veio à Casa nenhum Projeto relacionado a criação de mini estação de 

tratamento de esgoto. A Vereadora Eni sugeriu que o Legislativo convidasse a 

Secretária do Meio Ambiente, o Conselho Municipal de Meio Ambiente para 

explicarem o Projeto, e ainda ponderou que as sobras do Legislativo poderiam ser 

destinadas para resolver essa questão. O Vereador João mencionou que no início da 

Legislatura pediram ao Secretário de Meio Ambiente que elaborasse o Projeto de 

Saneamento Básico, e até o presente momento nada foi apresentado aos Vereadores. O 

Vereador Antônio relatou que há dois meses que estão conversando com a Secretária do 

Meio Ambiente sobre essa criação da mini estação de tratamento de esgoto, e custo 

inicial será em torno de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), e mencionou que o 

Senhor Presidente e os Vereadores irão conversar com o Senhor Prefeito sobre a doação 



 

das sobras para ajudar nessa questão, porém, o nome do Legislativo deve ser divulgado, 

pois a Câmara ajuda e não é divulgado à Comunidade. O Vereador Gilberto ponderou 

que o valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) destinado a contratação de 

assessoria técnica especializada para elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Básico é só para a parte burocrática, o passo inicial, e acredita que para concretizarem a 

obra será gasto em torno de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) a R$1.0000.0000,00 

(um milhão de reais). Como não havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente, encerrou 

a presente Sessão, marcando a próxima para o dia 05 de outubro de 2015, segunda-feira, 

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

pelos seguintes Vereadores: 


