
 

ATA N°. 1127 DO DIA 07 DE MARÇO DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos sete dias do mês de março de dois mil e dezesseis 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 Nº1126 de vinte e nove de fevereiro de dois mil e 

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

Nas Comunicações e Convites, o Senhor Presidente agradeceu a presença da 

comunidade. Após, o Senhor Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, os 

Vereadores: Adão Airton de Oliveira; Alberto Mânica de Ramos; Milton dos Santos 

Amarante e João Eduardo Oliveira Mânica solicitaram inscrições. Prosseguindo, o 

Senhor Presidente passou à Pauta do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário, Vereador 

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

Lei n° 1.660, de 29 de fevereiro de 2016. Altera a destinação do imóvel de propriedade 

do Município de Coxilha averbado na matrícula n° 103.467, do Ofício do Registro de 

Imóveis de Passo Fundo-RS e dá outras providências; Projeto de Lei n° 1.661, de 04 

de março de 2016. Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial no 

orçamento/2016 no valor de R$ 10.000,00 e dá outras providências, os Projetos foram 

Encaminhados para Análise das Comissões, e Pedido de Providência nº 006/2016: 



 

Construção de Abrigo de ônibus entre a Pionner e a RS – 135, visando proporcionar 

maior proteção aos usuários, pois com a chegada do inverno, os abrigos passam a ter 

uma maior importância, devido ao aumento do volume de chuvas, (Autoria dos 

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

Gilberto Maier Fernandes, Milton dos Santos Amarante e Valdir Graminho de Souza). 

Após, o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário 

que efetuasse a leitura dos seguintes Pareceres da Comissão Geral de Pareceres e da 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas: Parecer nº017/2016 que trata do 

Projeto de Lei N°1.660/2016, a Vereadora Eni Webber relatou que o terreno em 

questão foi adquirido através de recursos do Executivo para a construção de Casa de 

Referência, contemplada pela Consulta Popular, questionando se irão desistir dessa 

verba devido a demora da liberação, ponderando se é viável a mudança de destinação de 

imóvel. O Vereador Gilberto Maier Fernandes questionou se havia Projeto para a 

construção da Casa de Referência, e salientou que serão construídas de 6 (seis) a 8 (oito) 

casas. A Vereadora Eni explicou que se trata de uma verba contemplada através da 

Consulta Popular no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). O Vereador Valdir 

Graminho de Souza ponderou que se trata de uma questão polêmica, e como Membro 

do COREDE, mencionou que devido a situação que se encontra o Estado, acredita que 

essa verba não virá, salientando que como Membro está lutando para obter recursos para 

o Município. Ainda mencionou que é hora sim de construir as casas populares, pois as 

pessoas estão necessitando, e ficar esperando a verba estaríamos perdendo tempo. O 



 

Vereador Alberto Manica de Ramos ressaltou que o local não seria adequado para a 

construção das casas, porém, devido a urgência e a dificuldade em adquirir nova área, é 

favorável com a construção das casas no local, desde que façam planejamento correto, 

para que não ocorram problemas no futuro. O Vereador João Eduardo Oliveira Mânica 

mencionou que concorda com as colocações do Vereador Alberto, pois não podemos 

deixar pessoas sem moradia, lamentando que tenham de abrir mão da verba através da 

Consulta Popular e de não conseguirem adquirir mais terrenos para construção de casas. 

Em votação, o Projeto obteve Aprovação Unânime. Parecer nº018/2016 que trata 

do Projeto de Lei N°1.661/2016, não houve manifestações e em votação foi Aprovado 

por Unanimidade. Pedido de Providência n°005/2016, em discussão não houve 

manifestações e em votação, obteve Aprovação Unânime. 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, parabenizando as 

mulheres em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Ainda, mencionou sobre as 

dificuldades em abrir uma empresa, a burocracia que envolve, e chegam os vendedores 

ambulantes, conseguem licença para vender suas mercadorias, e nos demais Municípios 

é proibida a realização dessas feiras, porém, os Vereadores não podem impedir isso, 

mas poderão solicitar ao Executivo juntamente com o Inspetor Tributário que reveja a 

questão dos valores de taxas que são cobradas, pois esses vendedores ambulantes 

acabam prejudicando o comércio local, que geram impostos, renda e empregos no 

Município. O Vereador relatou que participou da reunião do COREDE sobre o 



 

asfaltamento da Transbrasiliana, juntamente com o Vereador Valdir Graminho de Souza 

que é membro do COREDE, parabenizando-o pelo pronunciamento que fez. E, 

conversou com o Deputado Giovani Cherini na Expodireto sobre a abertura das sarjetas 

na Transbrasiliana, pois os produtores estão pedindo devido a época da safra. Após, 

ocupou a Tribuna o Vereador Alberto Mânica de Ramos, saudou aos presentes, 

parabenizando a todas as mulheres pela passagem de deu dia, 08 de março. Quanto a 

feira que ocorreu em Coxilha, salientou que ficou surpreso com o movimento que 

gerou, e relatou que no início da Legislatura aprovaram um Projeto de aumento das 

taxas dos vendedores ambulantes, para dificultar a entrada deles, e sugeriu que deverão 

rever a questão das taxas, estipulando valores diferenciados de acordo com o tamanho 

do evento, das vendas e das horas que ficarão no Município, tornando justo para todos. 

Relatou ainda que a mini estação de tratamento está em fase final, e espera que os 

responsáveis convidem aos Vereadores para visitarem o local. E, pediu que os 

Vereadores fiscalizassem as máquinas e caminhões da Prefeitura que estão transitando 

mais nos finais de semana que durante a semana. Em seguida, ocupou a Tribuna o 

Vereador Milton dos Santos Amarante, cumprimentou aos presentes, ponderando que 

está preocupado com a questão do mosquito que transmite dengue e zica, e o Município 

não está realizando campanha educativa para limpar os terrenos, como nos demais 

Municípios da região que estão mobilizados para combater a proliferação desse 

mosquito. Ponderou, ainda que está preocupado com a conservação do asfalto de 

Coxilha, pois há caminhões truques com excesso de peso transitando na cidade, e como 



 

fiscalizadores, os Vereadores, deverão tomar providências a respeito, e tentar descobri 

de que empresa são para que possam notificar. E, parabenizou as mulheres pela 

passagem de sue dia. Prosseguindo, com a ordem dos inscritos, passou à Tribuna o 

Vereador João Eduardo Oliveira Mânica, saudando aos presentes, parabenizando as 

mulheres pela passagem do Dia Internacional da Mulher. O Vereador parabenizou aos 

comerciantes de Coxilha pela coragem em enfrentar a crise que o País enfrenta, 

relatando que desde o inicio da Legislatura todos os Vereadores estão lutando para 

trazer empresas ao Município, porém, não conseguem, e até o momento não sabe o 

porquê, não tem uma explicação. E, sobre a feira que se realizou no Município salientou 

que acabam prejudicando o comercio local, que pagam impostos. Ainda, ponderou que 

ficou triste com a reportagem exibida pela RBS TV, onde citaram nomes dos 

Municípios engajados para o asfaltamento da Transbrasiliana, e não citaram o nome de 

Coxilha, pedindo que os Vereadores esqueçam as siglas partidárias e trabalhem unidos, 

os nove Vereadores, juntamente com o Prefeito e comerciantes. O Senhor Presidente 

também parabenizou a todas as mulheres pela passagem de seu dia, e agradeceu as 

soberanas que entregaram as faixas as novas soberanas eleitas de 2016, salientando que 

foram belas candidatas que participaram, e destacou que o mais importante é participar, 

e parabenizou aos organizadores, a Administração Municipal, ao servidores do 

Legislativo, as eleitas e aos jurados que eram de outros Municípios. Como não havia 

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



 

próxima para o dia 14 de março de 2016, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi 

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

 

 

 

 

 


