
 

ATA N°. 1116 DO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e quinze às oito 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 Nº1115 de nove de novembro 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: Adão 

Airton de Oliveira, Eni Webber e Milton dos Santos Amarante solicitaram inscrição. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente passou à Pauta do Dia, solicitando ao Vereador 

Gilberto Maier Fernandes que efetuasse a leitura das seguintes matérias: Projeto de Lei 

n°1.639, de 11 de novembro de 2015, institui o Serviço de Acolhimento em Família 

Acolhedora de Crianças e Adolescentes e dá outras providências; Projeto de Lei 

n°1.640, de 13 de novembro de 2015, autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito 

Especial no Orçamento/2015, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e dá outras 

providências; os Projetos foram Encaminhados para Análise das Comissões; Pedido 

de Providência nº009/15 em 12 de novembro de 2015, patrolamento da estrada da 

Roseira, passando pela Linha Fauth até a Transbrasiliana, e colocação de cascalho nos 

pontos críticos, e Pedido de Providência nº010/15 em 12 de novembro de 2015, 



 

patrolamento e cascalhamento na estrada que dá acesso a propriedade do Sr. Olaci 

Dalmaso na Transbrasiliana, ambos de Autoria dos Vereadores: Adão Airton de 

Oliveira, Eni Webber, João Eduardo Oliveira Mânica e Milton dos Santos Amarante. 

Em seguida, o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, colocando em discussão o 

Projeto de Lei n°1.637/2015, o Vereador Adão Airton de Oliveira ponderou que o 

Projeto não contempla algumas questões, como por exemplo, as pessoas que não 

possuem terreno, salientando que o Conselho Municipal de Habitação, Secretaria de 

Assistência Social, poderia dar melhores explicações, e talvez adquirir uma área maior. 

O Vereador Valdir Graminho de Souza salientou a importância do Projeto, 

parabenizando a iniciativa do Senhor Prefeito, e ponderou que deverá ter maior 

fiscalização quanto a venda das moradias por parte de quem foi contemplado. A 

Vereadora Eni Webber citou que no Projeto há um artigo que contempla a questão da 

transferência não podendo comercializar o imóvel. O Vereador Antônio Antunes da 

Silva mencionou que não há nenhum Município emancipado recentemente no Rio 

Grande do Sul que deu mais moradias do que Coxilha, infelizmente muitos que foram 

beneficiados, vendeu para outras pessoas, pois não houve fiscalização, não poderiam ter 

comercializado, e sim devolvido a Prefeitura para que pudessem beneficiar outras 

famílias. O Vereador Milton dos Santos Amarante salientou que esse Projeto há vinte e 

três anos que tramita no Executivo e Legislativo, inclusive pessoas que não eram 

carentes ganharam casas, portanto, é necessário maior rigor na fiscalização da 

comercialização do imóvel. O Senhor Presidente também ressaltou a questão da 



 

fiscalização por parte dos Vereadores na construção das casas. Em votação, o Projeto 

obteve Aprovação Unânime. Prosseguindo, o Vereador Gilberto efetuou a leitura dos 

seguintes Pareceres: Parecer nº078/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei 

n°1.638/2015, onde emitiram Parecer Favorável. Em discussão, não houve 

manifestações e em votação, o Projeto obteve Aprovação por 6 (seis) votos, a 

Vereadora Eni Webber e o Vereador João Eduardo Oliveira Mânica foram contrários ao 

Projeto. Parecer nº080/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei n°1.640/2015, onde 

emitiram Parecer Favorável. Em discussão, o Vereador Valdir Graminho de Souza 

ressaltou que se trata de um Projeto inédito, que ficará na história do Município, e 

beneficiará a população Coxilhense. O Vereador Adão Airton de Oliveira salientou que 

ficou satisfeito com o repassa dos recursos do Legislativo para a construção da 

miniestação de tratamento. O Vereador João Eduardo Oliveira Manica mencionou que 

ficou feliz com a elaboração do Projeto, mas infelizmente é preciso haver denúncias 

para que atitudes e providências sejam tomadas. O Vereador Milton dos Santos 

Amarante manifestou sua satisfação com a elaboração do Projeto, pois há mais de dois 

anos que estiveram visitando usinas de tratamento em outros Municípios, porém, não o 

fizeram, demonstrando o “comodismo” do Executivo, e graças ao repasse do 

Legislativo a obra poderá ser feita. Em votação, o Projeto obteve Aprovação Unânime. 

Logo após, passou à discussão o Requerimento n°008/2015, o Vereador Adão Airton 



 

de Oliveira relatou que a população apoiou e parabenizou a iniciativa dos Vereadores, 

pois há muitas sepulturas abandonadas. O Vereador Valdir Graminho de Souza 

ressaltou que se trata de um Projeto de difícil elaboração, pois é necessário respeitar 

nossos antepassados. O Vereador Antônio Antunes da Silva salientou que se trata de um 

Projeto complicadíssimo, e não sabe como o Senhor Prefeito conseguirá elaborar, pois 

será necessário levar em conta vários fatores, citando como exemplo as pessoas que 

pagaram para obter a licença, e não consta nela prazos, podendo a Prefeitura responder 

judicialmente por retirar ou destruir as sepulturas.  A Vereadora Eni Webber ponderou 

que os Vereadores estão se confundindo, pois se trata apenas de um Requerimento, 

sugerindo para que se tomem providências, e é obvio que quem irá elaborar o Projeto e 

estipular as normas é o Executivo. O Senhor Presidente sugeriu que o Executivo faça 

um levantamento de sepulturas abandonas e entre em contato com os familiares para 

que depois consiga elaborar o Projeto. Em votação, o Requerimento, obteve Aprovação 

por 7 (sete) votos, o Vereador Antônio Antunes da Silva foi contrário ao Requerimento. 

Em seguida, o Senhor Presidente passou à Tribuna Livre, solicitando ao Vereador 

Adão Airton de Oliveira que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos 

presentes, relatando sobre as luzes do Parque de Rodeios que ficam ligadas todos os 

dias, pedindo ao Senhor Presidente envie um ofício para o Executivo tomar 

providências, e se notifique o responsável para que revise a cerca, pois em um dos 

eventos realizado um animal arrebentou-a. Ainda, o Vereador mencionou que esteve no 

Ginásio e constatou que se encontra em péssimo estado, podendo ocasionar acidentes 



 

principalmente em dias de chuva. O Senhor Presidente salientou que no momento que 

irão reparar o coberto do Ginásio que também deverão realizar os demais reparos 

necessários. Prosseguindo, passou à Tribuna a Vereadora Eni Webber, saudou aos 

presentes, e mencionando que no dia 21 de novembro haverá um almoço comemorativo 

aos 10 anos do Projeto Viver, para homenagear e agradecer a todas as pessoas que 

durante esses 10 anos ajudaram e apoiaram a Entidade, e convidou aos Vereadores para 

que participem. Após fez uso da Tribuna o Vereador Milton dos Santos Amarante, 

cumprimentou aos presentes, pediu ao Senhor Presente que convocasse para a próxima 

Sessão o Secretário responsável, o Engenheiro e a Secretaria do Meio Ambiente para 

discutirem a questão da ponte construída sobre o Rio Cachoeira, pois não há condições 

de passar no local com as máquinas, ponderando que não foi construída uma ponte e 

sim uma “represa”, e o proprietário irá buscar seus direitos, pois não está conseguindo 

realizar o plantio, diante disso, a Prefeitura terá de tomar providências, pois é 

responsável pela obra e deverá pagar pelos danos causados.  O Senhor Presidente 

relatou que esteve no local e realmente pôde observar que não há condições de trafegar 

em dias de grande volume de chuvas. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor 

Presidente, encerrou a presente Sessão, marcando a próxima excepcionalmente para o 

dia 24 de novembro de 2015, terça-feira, às 08h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta 

que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 

 

 


