
 

ATA N°. 1136 DO DIA 10 DE MAIO DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dez dias do mês de maio de dois mil e dezesseis às oito horas e trinta minutos 

reuniram-se os Senhores Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Alberto Manica de 

Ramos, Antônio Antunes da Silva, Eni Webber, Fernando de Albuquerque, 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 Nº1135 de dois de maio 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: Adão Airton de 

Oliveira, Alberto Manica de Ramos, e Milton dos Santos Amarante 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° 1.672, DE 04 DE MAIO DE 2016. Altera o 

Art. 4° da Lei Municipal n° 1.670, de 18 de abril de 2016, que autoriza o Poder 

Executivo Municipal a conceder subvenção Social ao Centro Cultural e de Assistência 

Social Ilso José Webber, abre crédito especial e dá outras providências;  Projeto de 

Lei n° 1.673, de 04 de maio de 2016, altera o Art. 4° da Lei Municipal n° 1.671, de 18 

de abril de 2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção 

Social à Universidade de Líderes Juventude sem Fronteiras de Coxilha - UNILIDER, 

abre crédito especial e dá outras providências, Projeto de Lei Legislativo 006/2016, de 

09 de maio de 2016, dispõe sobre a contratação por tempo determinado de 01 (uma) 

servente para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos 

termos do Art. 37, IX, da Constituição Federal e dá outras providências. Todos os 

Projetos foram Encaminhados à Análise das Comissões. Pedido de Providência nº 

021/2016: Construção e organização do estacionamento oblíquo em frente a nova 

Unidade Básica de  Saúde, e Pedido de Providência nº 022/2016: Reparos das 

lâmpadas na Comunidade de Rincão das Quinas, ambos Pedidos de Autoria dos 



 

Vereadores: Alberto Manica de Ramos, Antônio Antunes da Silva, Fernando de 

Albuquerque, Gilberto Maier Fernandes, Milton dos Santos Amarante e Valdir 

Graminho de Souza. 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 nº028/2016 que trata do Projeto de Lei N°1.671/2016, onde emitiu Parecer 

Favorável, em discussão a Vereadora Eni Webber salientou que se trata de uma 

alteração correta, pois as duas Entidades são sem fins lucrativos. Em votação, o Projeto 

obteve Aprovação Unânime. Parecer nº029/2016 que trata do Projeto de Lei 

Legislativo N°006/2016, onde emitiu Parecer Favorável, em discussão não houve 

manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. Prosseguindo, o Senhor 

Presidente, passou à Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Adão Airton de Oliveira 

que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, relatando que a 

comunidade Coxilhense está cobrando providências a respeito do asfalto nas Avenidas 

Darcy Antônio Vicenzi, na Natálio Vieira, e Fioravante Franciosi, pois há trechos que 

estão intransitáveis. Ainda, o Vereador questionou qual é o motivo que o caminhão da 

Agricultura está há quinze dias em frente a oficina. Mencionou que no dia oito de maio 

fez dezesseis anos do falecimento do Senhor Celso Brandão, que foi um excelente 

Secretário de Obras do Município, e até hoje não foi esclarecida a sua morte. Relatou 

também que o cemitério está abandonado, um descaso, há lixo depositado. O Senhor 

Presidente mencionou que no cemitério está se formando voçorocas e há lixo 

depositando no local, lamentando a situação. A Vereadora Eni Webber salientou que a 

formação de voçorocas se deve a falta de um sistema de contenção da água das chuvas. 

O Vereador Adão mencionou que o encanamento no local está a céu aberto, e há resto 

de materiais jogados em potreiros. Também salientou que na Comunidade de Arroio de 

Fátima havia um agente de saúde que não residia na Comunidade, e não sabe como 

conseguiu comprovar residência no Município, inclusive não fazia seu trabalho, 

parabenizando a Secretaria da Saúde e ao Prefeito Municipal por ter demiti-lo. O 



 

Vereador relatou que esteve na EGR praça de Coxilha, cobrando providências da 

pintura da faixa em frente a Cotrijal até ao trevo que dá acesso a Tapejara. E, 

parabenizou a Administração Municipal pela conclusão da quadra de esportes na Escola 

Pantaleão Thomaz. Em seguida ocupou a Tribuna o Vereador Alberto Manica de 

Ramos, saudou aos presentes, relatando que esteve em Porto Alegre em uma audiência 

da EGR com diretor presidente do órgão, Nelson Lidio Nunes, juntamente com o 

Deputado Gilmar Sossela, Deputado estadual Gilberto Capoani, na pauta foi realizada 

solicitação de restauração da RS-135, entre Passo Fundo e Erechim, e a duplicação de 

dois trechos da rodovia (um entre Coxilha e Passo Fundo e outro de Erechim a 

Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS), e ainda, foi solicitado ao diretor 

presidente a instalação de uma lombada eletrônica em frente ao Posto Coxilha, devido 

aos constantes acidentes, muitos resultando em mortes, causados pelo excesso de 

velocidade no trecho, que tem um intenso movimento de acesso à rodovia devido ao 

comércio e o Distrito Industrial no entorno; extensão da 3ª pista na Embrapa, uma 

parada de ônibus em frente ao Posto Coxilha, e a ajuda na limpeza do trevo até a sede 

do Miorando, e pediu que a Prefeitura disponibilize os maquinários para construção de 

recuos para as pessoas que transitam no local tenham maior segurança. A Vereadora Eni 

Webber questionou se os membros do Conselho da EGR estão se reunindo, se ainda 

existe. O Vereador Alberto esclareceu que há uma equipe que realiza pesquisas sobres 

as necessidades das rodovias do Estado, onde o Governador só irá liberar verbas para 

obras que conseguirá concluir. O Vereador Adão mencionou que na EGR o informaram 

que o Vereador Alberto é membro do COREPE – Conselho Comunitário da Praça de 

Pedágio Coxilha. O Vereador Alberto ainda mencionou que o diretor da EGR ressaltou 

que desde o ano de 2005 não é corrigida a tarifa do Pedágio na Praça de Coxilha, e 

estarão realizando um estudo para ajustá-la, para que possam realizar as obras 

solicitadas. Após usou a Tribuna o Vereador Milton dos Santos Amarante, 

cumprimentou aos presentes, relatando o que aconteceu dois arrombamentos no Ginásio 

Municipal, e não foi tomada nenhuma providência e incendiaram a casa do Senhor 



 

Neide na Comunidade de Colônia Miranda, ponderando que a Prefeitura deveria abrir 

um inquérito para investigar e descobrir os culpados. A Vereadora Eni relatou que em 

conversa com o responsável do Ginásio, ela a informou que houve o arrombamento 

ocorreu pela porta traseira, e foi comunicar a Brigada Militar, porém, eles não foram até 

o local, ponderando que se trata de um descaso por parte de todos os órgãos. O 

Vereador Milton salientou que deveriam ter registrado a ocorrência na Policia Civil, 

para que realizassem perícia no Ginásio, pois se trata de Patrimônio Público, e deveriam 

zelar com responsabilidade. O Senhor Presidente mencionou que em conversa com o 

Senhor Prefeito, o informou que serão disponibilizadas verbas para fazer o asfalto na 

cidade, e também já tem a empresa contratada para construção das casas populares. O 

Vereador Alberto salientou que deverão fiscalizar a construção das casas, 

principalmente com o terreno, pois terão que realizar a terraplanagem adequada para 

evitar futuros problemas. O Vereador Adão pediu que quando realizarem a reforma do 

asfalto que se construam a lombada no Bairro dos Trabalhadores conforme Pedido de 

Providência já elaborado pela Casa. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor 

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

dia 17 de maio de 2016, terça-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que 

após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores:  

 

 

 

 

  


