
 

ATA N°. 1128 DO DIA 14 DE MARÇO DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 
Aos quatorze 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 Nº1127 de sete de março 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: Eni 

Webber; Alberto Mânica de Ramos; Valdir Graminho de Souza e Antônio Antunes da 

Silva 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° 1.662, de 04 de março de 2016, altera 

e consolida legislação de auxílios ao Programa de Política Habitacional de Interesse 

Social para pessoas de baixa renda, abre Crédito Especial no orçamento/2016 no valor 

de R$ 210.000,00 e dá outras providências; Projeto de Lei n° 1.663, de 11 de março 

de 2016, dispõe sobre a contratação por tempo determinado de 01 (um) Professor de 

Língua Estrangeira – Inglês – 22 (vinte e duas) horas, para atender necessidade 

temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição 



 

Federal e dá outras providências; Projeto de Lei n° 1.664, de 11 de março de 2016, 

autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito especial no valor de R$1.200,00 (um mil 

e duzentos reais), destinado a Auxílio Financeiro para 7ª Região Tradicionalista, com a 

finalidade de custear a locomoção dos laçadores, transporte dos animais e alimentação 

na 28ª Festa Campeira, e dá outras providências, todos os Projetos foram 

Encaminhados para Análise das Comissões. Pedido de Providência nº 007/2016: 

Solicita ao Executivo Municipal através da Secretaria competente a troca das lâmpadas 

na comunidade de Arroio de Fátima, e Pedido de Providência nº 008/2016: 

Patrolamento da estrada que dá acesso à propriedade do Senhor Ivo da Costa no Entre – 

Rios, ambos de Autoria dos Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Eni Webber e João 

Eduardo Oliveira Mânica. 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 nº013/2016 que trata do Projeto de Lei Legislativo N°002/2016, não houve 

manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. Parecer nº019/2016 que 

trata do Projeto de Lei N°1.662/2016, em discussão o Vereador Alberto Mânica de 

Ramos salientou que ficou surpreso com a colocação do Projeto em Pauta e votação, 

pois foi solicitado maiores informações a respeito, detalhes sobre o material usado para 

construção das casas, e não obteve nenhum esclarecimento, contudo, não é contra a 

construção, porém, se preocupa com futuros problemas. O Vereador Valdir Graminho 

de Souza mencionou que este Projeto não deveria ser discutido em virtude de sua 



 

grande importância, pois há pessoas que estão necessitando, e segundo elas, não importa 

o material usado, apenas querem uma casa para morar, e parabenizou a Administração 

pelo Projeto. O Vereador Milton dos Santos Amarante mencionou que é favorável a 

construção das casas, mas sugeriu que deverão rever a lei que regulamenta as questão da 

venda das casas populares, pois há pessoas que foram contempladas e venderam, 

sugerindo que por 20 (vinte anos) quem ganhou não ganhará mais. A Vereadora Eni 

Webber também mencionou ser favorável a construção das casas, porém, concorda com 

as colocações do Vereador Alberto no que diz respeito a maiores informações sobre a 

forma que irão construir. O Senhor Presidente destacou a importância do Projeto, pois 

há pessoas que não têm onde morar, e sempre se preocupou, trabalhou em prol da 

questão, por isso se sente muito feliz com a construção das casas, pois todas as pessoas 

têm direito a moradia. E, também mencionou que é necessária regulamentar a venda 

dessas casas por parte dos contemplados. O Vereador Adão Airton de Oliveira 

mencionou que se trata de um Projeto importante, e espera que a construção dessas 

casas sejam fiscalizadas e concluídas ainda nesta Legislatura, caso contrário, irá 

denunciar ao Ministério Público, pois na Legislatura passada faltou organização, 

fiscalização e planejamento, tratando-se de falta de respeito com as pessoas. Em votação 

o Projeto foi Aprovado por Unanimidade. Parecer nº020/2016 que trata do Projeto 

de Lei N°1.663/2016, em discussão não houve manifestações e em votação, obteve 

Aprovação Unânime. Parecer nº021/2016 que trata do Projeto de Lei 

N°1.664/2016, em discussão, o Vereador Valdir relatou que conversou com a Senhora 



 

Gilda Galeazzi, Coordenadora da 7ª Região Tradicionalista, onde pediu se seria possível 

os Vereadores Aprovarem esse Projeto, pois estes jovens representam o Município de 

Coxilha, e ele disse a ela que nenhum Vereador seria contra o Projeto, pois eles levam o 

nome de Coxilha e representam muito bem, estão conquistando grandes títulos. Em 

votação, o Projeto obteve Aprovação Unânime. Em seguida passou para discussão o 

Pedido de Providência n°006/2016, o Vereador Adão salientou que é favorável a 

construção do abrigo, relatando que havia um abrigo no local, mas devido a falta de 

manutenção e abandono foi retirado, assim como outros abrigos do Município que estão 

abandonados, sem o devido cuidado necessário, e parabenizou aos autores pela 

iniciativa. Após, o Senhor Presidente passou à Tribuna Livre, solicitando à Vereadora 

Eni Webber que ocupasse seu espaço. A Vereadora cumprimentou aos presentes, 

relatando sobre o problema dos terrenos baldios próximos ao Projeto Viver, onde as 

pessoas depositam lixo e entulho no local, há mato alto, além de por vezes, também 

serem encontrados animais, ponderando que se preocupa, pois a Instituição atende 

crianças, por isso, por várias vezes tem que solicitar a roçada dos terrenos. A Vereadora 

salientou que juntamente com o Executivo terão que encontrar uma solução para a 

questão desses terrenos. Ainda, mencionou que o Laboratório de análise de sementes 

CEBTECAGRO, irá para Mato Castelhano, pois não conseguiram comprar terreno, e o 

Executivo não tomou nenhuma providência a respeito, lamentando, pois Coxilha 

perderá empregos, lamentou, pois os Vereadores falam muito em trazer empresas à 

Coxilha, e as que têm não dão o devido incentivo. O Vereador Adão relatou que 



 

procurou a Secretaria do Meio Ambiente para tratar sobre os terrenos baldios, para que 

notifiquem os proprietários, pois são eles os responsáveis pela limpeza e conservação. A 

Vereadora Eni salientou que não pode esperar notificar o proprietário, pois como a 

Instituição atende crianças, teme que aconteçam acidentes, por isso que solicita a roçada 

dos terrenos. Prosseguindo, usou a Tribuna o Vereador Alberto Manica de Ramos, 

saudou aos presentes, mencionando que também ficou surpreso com a saída da 

CEBTECAGRO de Coxilha. Ainda, relatou que foi na Comunidade de Entre Rios, e 

verificou que tratores das empresas estavam arrumando a estrada, deixando-o 

indignado, e constrangido, pois as máquinas da Prefeitura desfilando nos finais de 

semana, e fora do horário de expediente, diante disso, procurou o Secretário de Obras 

para relatar o ocorrido, e ele se comprometeu em ir arrumar a estrada da Comunidade. O 

Vereador ainda mencionou a programação da Semana do Município, a falta de 

consideração e falta de respeito com os Vereadores, pois irão inaugurar uma obra que o 

Legislativo repassou recursos, e não os convidaram para participar. Em seguida usou a 

Tribuna o Vereador Valdir Graminho de Souza, cumprimentou aos presentes, 

salientando que a vinda inteira defendeu os agricultores e sempre os defenderá, 

lamentando que ainda não foi resolvido o problema da passagem das máquinas 

transitando dentro de Coxilha, somente pintam fachas de amarelo e instalam placas 

proibindo o estacionamento em um dos lados da avenida, ponderando que é falta de 

competência, e acima de tudo falta de respeito com os agricultores, pois deveria ter 

solucionado definitivamente o problema,  pois se preocupa com o horário de entrada e 



 

saída dos alunos nas Escolas, teme que aconteça acidentes. Após, assumiu a 

Presidência, o Vice-Presidente, Vereador Alberto Manica de Ramos, para que o 

Vereador Antônio Antunes da Silva usasse a Tribuna. O Vereador saudou aos presentes, 

parabenizando a todos os Munícipes pelos 24 (vinte e quatro) anos de Emancipação de 

Coxilha, relembrou da sua história, relatou todas as dificuldades enfrentadas na época 

que Coxilha era Distrito de Passo Fundo, destacando as conquistas que conseguimos até 

o momento, como por exemplo, na área da saúde, estradas, asfalto, a agricultura muito 

forte do Município, ponderando que sente muito orgulho de pertencer a essa Terra. O 

Vereador prestou uma homenagem às muitas pessoas que contribuíram para 

Emancipação e trabalharam para que o Município alcançasse o desenvolvimento, 

algumas já falecidas, como, Celso Brandão, Henrique Stedli, Eloíza Vieira Godinho. O 

Vereador Antônio Antunes da Silva assumiu a Presidência, e como não havia mais nada 

a tratar,  encerrou a presente Sessão, marcando a próxima, conforme acordo entre os 

Vereadores para o dia 21 de março de 2016, segunda-feira, às 08h30min, da qual foi 

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

 

 

 

 

 

 


