
 

ATA N°. 1130 DO DIA 28 DE MARÇO DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezesseis 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 Nº1129 de vinte e um de março de dois mil e 

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

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

Santos Amarante; Milton dos Santos Amarante; Valdir Graminho de Souza; Alberto 

Manica de Ramos, e Eni Webber 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° 1.665, de 23 de março de 2016, autoriza a redução de carga horária semanal de 

trabalho dos servidores da rede pública municipal de ensino e dá outras providências; 

Projeto de Lei n° 1.666, de 24 de março de 2016, altera o quadro de funções 

constantes no art. 30 da Lei Municipal nº 1.388/2012 – Plano de Carreira do Magistério 

e dá outras providências, Encaminhados para Análise das Comissões.  Pedido de 

Providência nº 010/2016: Colocação de 06 cargas de cascalho na Propriedade do 

Senhor Mauro Negri, no Arroio de Fátima;  Pedido de Providência nº 011/2016: 

Colocação de 04 cargas de cascalho na Propriedade do Senhor Antônio Carlos 

Rodrigues da Costa, no Entre Rios; Pedido de Providência nº 012/2016: Colocação de 

05 tubos na estrada que dá acesso a propriedade do Senhor Luis Dias Bolivar e também 

abertura de novo acesso, bem como o cascalhamento da mesma, na referida 

propriedade, na Linha Fauth; Pedido de Providência nº 013/2016: Cascalhamento na 

estrada que dá acesso a propriedade dos Srs. Moacir e Angelo Zanin, bem como o 

concerto de um bueiro na referida estrada, pois a mesma está estreita demais podendo 



 

ocorrer acidentes, no Engenho D’água; Pedido de Providência nº 014/2016: 

Cascalhamento na estrada que dá acesso a propriedade, do Sr. Raimundo Bittencourt, da 

Sra. Judith Cossatti e Elsa Rogelin na Invernadinha; Pedido de Providência nº 

015/2016: Patrolamento e Cascalhamento nos pontos críticos da estrada que dá acesso 

às propriedades dos Srs. Camilo Keller, Ademir Keller, Adercio Bressan e Aercio 

Seidler no Arroio de Fátima, todos os Pedidos são de Autoria dos Vereadores: Adão 

Airton de Oliveira, Eni Webber e João Eduardo Oliveira Mânica. Em seguida, 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 nº022/2016, que trata do Projeto de Lei 

n°1.665/2016, o Parecer foi Favorável, em discussão não houve manifestações e em 

votação obteve Aprovação Unânime. Parecer nº023/2016, que trata do Projeto de Lei 

n°1.666/2016, o Parecer foi Favorável, em discussão não houve manifestações e em 

votação obteve Aprovação Unânime. Após, passou à discussão o Pedido de 

Providência n°009/2016, não houve manifestações e em votação foi Aprovado por 

Unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente passou à Tribuna Livre, solicitando 

ao Vereador Milton dos Santos Amarante que ocupasse seu espaço. O Vereador 

cumprimentou aos presentes, relatando sobre a caixa que será usada na mini-estação de 

tratamento, que está largada no local, e ponderando que com o vento poderá arrancá-la, 

salientando que não há responsabilidade e competência para cuidar do dinheiro público, 

estão brincando com o Patrimônio. Também, mencionou sobre o lixo depositado nas 

ruas do Município, questionando a competência dos Secretários responsáveis, pois teme 

a criação do mosquito da dengue, ressaltando que não vê resultado na contratação de 

pessoas para limpar as ruas, pois acredita que se trata de uma jogada política, e 

questionou o porquê de Coxilha pagar R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para coletar o 

lixo, enquanto nas cidades vizinhas o valor pago é inferior. Após fez uso da Tribuna o 

Vereador Valdir Graminho de Souza, saudou os presentes, mencionando que com 

retirada dos canteiros e lixeiras no meio da Avenida Ilso José Webber e a restauração do 



 

asfalto contribuiu para o tráfego das máquinas agrícolas. Porém, se preocupa com a 

questão da Avenida Darcy Antônio Vicenzi, pois está em péssimas condições, passando 

uma imagem negativa de Coxilha, e tendo em vista que os ônibus usam essa Avenida 

devido a localização da Rodoviária, necessitaria urgente de restauração. Ainda, 

salientou que em Coxilha as pessoas se acomodam, e deveriam fazer uma mudança 

radical, eleger novos candidatos para que talvez aconteçam as mudanças tão comentadas 

e cobradas. Em seguida fez uso da Tribuna o Vereador Alberto Manica de Ramos, 

cumprimentou aos presentes, relatando que estão invadindo terrenos na Área Industrial, 

e sobre o prédio que era usado pela UPF, e hoje está abandonado, sugerindo que se 

convocassem os membros do CONDECO - Conselho Municipal de Desenvolvimento 

de Coxilha e o responsável do pavilhão da UPF, para tratar a respeito da situação. 

Também, o Vereador ressaltou sua preocupação com trânsito de máquinas e caminhões 

na Avenida Fioravante Franciosi, principalmente em horário de entrada e saída dos 

alunos da Escola, questionando se não há uma solução para desviar as máquinas do 

centro, salientando que se sente envergonhado em terminar seu mandato e não 

conseguiram resolver esse problema. O Senhor Presidente lamentou o abaixo-assinado 

que organizaram contra a retirada dos canteiros na Avenida Darcy Antônio Vicenzi, 

pois nesta Avenida não há Escolas, e tem menos fluxo de veículos, onde as máquinas 

poderiam trafegar com maior tranquilidade e com menos riscos de ocorrer acidentes, 

ponderando que quem organizou não valoriza os agricultores.  O Vereador João 

Eduardo Oliveira Mânica ressaltou que se preocupa com a questão das máquinas 

trafegando no centro da cidade, lamentando que a população não participe das reuniões 

para acompanhar o trabalho e empenho dos Vereadores para tentar resolver esses 

problemas. Ainda, ponderou que no momento da retirada dos canteiros e lixeiras do 

meio da Avenida Ilso José Webber, deveriam ter providenciado a instalação de novas 

em outro local. E, mencionou que concorda em convocar o CONDECO para tratar das 

questões levantadas pelo Vereador Alberto. Retomando a palavra, o Vereador Alberto 

mencionou que pessoas da lista de beneficiários da Casa Popular o procuraram e 



 

disseram que as Casas não foram construídas porque os Vereadores não Aprovaram o 

Projeto, deixando-o indignado, pois os Vereadores sempre Aprovaram Projetos dessa 

natureza, e os responsáveis devem assumir seus atos e responsabilidades, não jogar a 

culpa nos Vereadores. O Vereador ainda relatou a reportagem do Fantástico sobre a 

Gripe H1N1, em São Paulo, onde se trata de uma questão preocupante, e Coxilha deve 

ficar atenta. Prosseguindo, com a ordem dos inscritos, passou à Tribuna a Vereadora 

Eni Webber, saudou aos presentes, ressaltando que é preciso investir na prevenção das 

doenças, com a conscientização da preservação do meio ambiente, separação correta do 

lixo, pois o investimento é menor do que o tratamento das doenças ocasionadas por falta 

da prevenção, afinal quem paga somos todos nós cidadãos, e um bom gestor e 

administrador público deve se preocupar com essa questão da prevenção de doenças e 

prevenção da corrupção. Sobre a questão das máquinas agrícolas transitando no centro 

da cidade, deveriam ter prevenido e planejado uma alternativa antes da época da 

colheita. Ainda, relatou que entre os dias 05 a 08 de maio se realizará mais uma vez a 

feira do Brás em Coxilha, no salão Paroquial, e os Vereadores deverão repensar a 

questão do alvará, talvez revisar o Projeto, para que o Município ganhe com isso, pois a 

feira movimenta a cidade e gera lucros no comércio. A Vereadora convidou aos 

Vereadores para participarem do Festival de Música Livre do Município de Coxilha que 

o Projeto Viver irá promover, na primeira quinzena de maio. E, questionou se teve 

amparo legal a exoneração do Senhor Loeni do Prado Couto, tendo em vista a sua 

situação, pois está doente. O Vereador Adão mencionou que o Senhor Loeni ficou 

abalado psicologicamente com sua exoneração, e a sua situação é grave. O Assessor 

Jurídico do Legislativo salientou que o Executivo o exonerou devido ao Apontamento 

feito pelo Tribunal de Contas, onde constataram que não foi obedecida a ordem dos 

classificados do concurso público. Retomando a palavra, a Vereadora Eni ressaltou a 

importância dos Vereadores e Comunidade participarem da reunião para a finalização 

do Plano Municipal de Saneamento Básico, no dia 04 de abril. Enfatizou ainda, que a 

Comunidade deve se preocupar com o que realmente importa para o bem do Município, 



 

e não somente com as questões políticas, quem serão os candidatos, e deverão avaliar os 

candidatos, de que forma esperam que eles pensem e ajam. O Senhor Presidente 

salientou que em anos anteriores elaboraram uma Indicação pedindo o alargamento da 

rua em frente da Farmácia, e agora com a nova Unidade Básica de Saúde na 

proximidade, a medida se torna mais urgente, pois necessitaram de maior espaço para 

estacionamento dos usuários da Unidade.  Como não havia mais nada a tratar, encerrou 

a presente Sessão, marcando a próxima para o dia 04 de abril de 2016, segunda-feira, às 

08h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será assinada pelos 

seguintes Vereadores:  

 

 

 

 

 

 

 


