
 

 ATA N°. 1137 DO DIA 17 DE MAIO DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e dezesseis às dezoito 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 Nº1136 de dez de maio de dois mil e dezesseis, 

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

Comunicações e Convites, o Senhor Presidente lembrou aos Senhores Vereadores 

sobre a Assembleia Municipal da Consulta Popular 2016/2017 às 08h30min na Câmara.    

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

Airton de Oliveira, Alberto Manica de Ramos, Valdir Graminho de Souza 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° 1.674, de 

10 de maio de 2016, institui o Plano Municipal de Saneamento Básico de Coxilha/RS; 

compreendendo os serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanas; e dá outras providências. Projeto de Lei n° 1.675, de 16 de maio de 2016, 

altera o anexo único da Lei Municipal n°1.557, de 03 de dezembro de 2014 e dá outras 

providências. Projeto de Lei n° 1.676, de 16 de maio de 2016, dispõe sobre a 

contratação por tempo determinado de 01 (um) Agente Comunitário de saúde (Micro 

Área 03 - Arroio de Fátima/Engenho D'Água), para atender necessidade temporária de 

excepcional de interesse público, nos termos do art.37, IX, da Constituição Federal e dá 

outras providências. Os Projetos foram Encaminhados para Análise das Comissões. 

Pedido de Providência nº023/2016: A Instalação de um abrigo na Avenida Ilson José 

Webber, próximo ao trevo de entroncamento com a Avenida Pedro Nunes de Souza, 



 

pois há pessoas que aguardam transporte para irem trabalhar na Agrodanieli. Pedido de 

Providência nº024/2016: Incluir no Calendário de Eventos do Município uma prova de 

veloterra, no centro de treinamento Scapini, e a disponibilização de recursos financeiros, 

apoio e incentivos para a realização do evento. Pedido de Providência nº025/2016: 

Desenvolvimento de Projeto para Ornamentação e Paisagismo no trevo da RS 135, 

acesso e saída o Município. E, a instalação de container para armazenamento de lixo na 

RS 135, junto ao estacionamento usado pelos caminhoneiros. 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 nº030/2016 

que trata do Projeto de Lei N°1.672/2016, onde emitiu Parecer Favorável, em 

discussão, não houve manifestações e em votação, o Projeto obteve Aprovação 

Unânime. Parecer nº031/2016 que trata do Projeto de Lei N°1.673/2016, onde emitiu 

Parecer Favorável, em discussão não houve manifestações e em votação obteve 

Aprovação Unânime. Parecer nº032/2016 que trata do Projeto de Lei N°1.676/2016, 

onde emitiu Parecer Favorável, em discussão o Vereador Milton dos Santos Amarante 

salientou que o Agente de Saúde que trabalhava na Comunidade, falsificou o 

comprovante de residência, pois reside no Município de Sertão, e com isso os 

moradores da Comunidade ficaram desassistidos, ponderando que para ser Agente de 

Saúde é necessário que resida no Município e conheça a realidade da população. O 

Vereador Gilberto Maier Fernandes mencionou que o antigo Agente falsificou duas 

vezes o comprovante de residência, e a Comunidade ficou três anos sem as visitas. O 

Senhor Presidente indagou como ele conseguiu enganar a Administração Pública e a 

Comunidade, pois se trata de um trabalho que deve ser levado a sério, realizado com 

compromisso, responsabilidade e competência. Em votação, o Projeto obteve 

Aprovação Unânime. Ainda, o Senhor Presidente colocou em discussão as seguintes 

matérias: Pedido de Providência n°021/2016, o Vereador Gilberto Maier Fernandes 



 

ponderou que devido ao grande fluxo de veículos é necessário que se faça algo para 

facilitar o trafego, porém, segundo o Prefeito o informou que como a praça é resultado 

de uma obra financiada terão que concluí-la para depois conseguirem mexer no local. O 

Vereador Valdir Graminho de Souza mencionou que é mais viável a construção do 

estacionamento em frente à Capela São João Batista, conforme Pedido de Providência já 

solicitado pela Casa. A Vereadora Eni Webber salientou que como a rua já é estreita, 

ponderando que com a construção de estacionamento oblíquo no local dificultará ainda 

mais o tráfego dos veículos. O Vereador Fernando de Albuquerque relatou que precisa 

usar a rua todos os dias devido ao transporte dos alunos, e realmente se trata de uma rua 

estreita, onde estacionam nos dois lados da via, dificultando a passagem dos ônibus, 

sugerindo que talvez permitissem o estacionar apenas em um dos lados da rua. O 

Senhor Presidente relatou que conversou com o Senhor Prefeito há dois meses, e ele o 

informou que construiria o estacionamento em frente à Capela São João Batista, pois é o 

local ideal e mais viável para a obra. Em votação, o Pedido foi Aprovado por 

Unanimidade. Pedido de Providência n°022/2016, o Vereador Valdir Graminho de 

Souza salientou que além da Comunidade de Rincão das Quinas, todas as Comunidades 

do Município e no perímetro urbano, a iluminação pública está precária, necessitam de 

manutenção e reparos. O Vereador Adão Airton de Oliveira ressaltou que no perímetro 

urbano tem muitas lâmpadas queimadas, questionando qual o motivo que não estão 

sendo trocadas, por que não há manutenção. O Vereador Milton dos Santos Amarante 

relatou que protocolou um pedido de reparo há mais de seis meses e até o momento não 

executaram o conserto. O Senhor Presidente mencionou que pediu ao Secretário 

responsável para que instalassem lâmpadas em frente à Estação Ferroviária, pois há 

pessoas que voltam do trabalho, e precisam passar pelo local a noite e de madrugada. 

Em votação, o Pedido 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, agradecendo a limpeza realizada 

no cemitério, e parabenizou aos responsáveis pelo trabalho de iluminação na 



 

Comunidade de Colônia Miranda. Ainda, relatou que ele e o Vereador João Eduardo 

Oliveira Manica estiveram no Ministério Público cobrando soluções a respeito dos 

terrenos do Bairro Cohab, para que disponibilizem as escrituras, pois desde o ano de 

2007 foi aberto o processo e até o momento não foi legalizado, lamentando a demora, 

pois há moradores que residem a mais de vinte e três anos e se precisarem reformar suas 

casas através de financiamentos não conseguem devido a falta da escritura, ponderando 

que a Administração terá que tomar providências urgentes, e se for preciso irá chamar a 

imprensa para expor a situação. A Vereadora Eni Webber questionou qual o motivo da 

demora, o que está faltando para a liberação das escrituras. O Vereador Adão 

mencionou que conversou com o Engenheiro da Prefeitura a respeito, e ele o informou 

que será realizada uma escritura pública global, diante disso, o Vereador ponderou que 

se irão esperar para escriturar todos os terrenos, irá demorar muito. O Vereador João 

Eduardo Oliveira Manica relatou que o Promotor mencionou que deveria ser feito a 

escrituração dos terrenos mais antigos o mais rápido possível, e depois que fizessem 

outro processo para os novos terrenos. A Vereadora Eni Webber sugeriu que o 

Legislativo convoque o Prefeito Municipal para esclarecer essa questão, explicar o que 

está acontecendo. O Vereador Adão Airton de Oliveira salientou que é uma vergonha 

essa situação, um descaso com os moradores, portanto, é necessário que os Vereadores 

cobrem providências. O Vereador também lamentou o falecimento do Senhor Loeni 

Antônio do Prado Couto, que foi funcionário da Prefeitura. Após fez uso da Tribuna o 

Vereador Alberto Manica de Ramos, saudou aos presentes, ressaltou que ficou feliz com 

o envio do Projeto de Lei n° 1.674/2016, e espera que faça o uso da mini estação de 

tratamento. Ainda, parabenizou ao Sicredi em comemoração aos 35 anos, entidade que 

colabora com a Comunidade Coxilhense. Também lamentou o falecimento do Senhor 

Loeni, conhecido por “Porquinho”. O Vereador parabenizou ao evento realizado na 

Comunidade de Colônia Miranda no dia 14 de maio, um belíssimo evento, e convidou 

aos Senhores Vereadores para que participem do evento promovido pela Terceira Idade 

no dia 28 de maio e do almoço da Capela Nossa Senhora Aparecida do Bairro Cohab no 



 

dia 05 de junho. E, sobre a questão das escrituras, o Promotor deve cobrar o que for 

necessário para que libere a documentação, e que não fiquem empurrando providências 

de uma administração para outra. Em seguida, o Vereador Valdir Graminho de Souza 

fez uso da Tribuna, cumprimentou aos presentes, parabenizou à Vereadora Eni Webber 

pelo belíssimo evento promovido pelo Projeto Viver, Festival de Música Livre, onde foi 

possível conhecer grandes talentos que o Município possui, e destacou o importante 

trabalho que o Projeto Viver desenvolve no Município. Ainda, mencionou a Assembleia 

do COREDE que se realizará no dia 18 de maio na Câmara, salientando a importância, e 

fez um breve esclarecimento do trabalho realizado pelo órgão, onde 02 (duas) vezes por 

mês participa de reuniões em Passo Fundo juntamente com os representantes dos 22 

(vinte e dois) Municípios que integram o COREDE Produção, e na grande maioria são 

disponibilizados carros para irem, e Coxilha não disponibiliza. E, pediu aos Vereadores 

participarem da Assembleia, pois necessita no mínimo de 30 (trinta) pessoas para que 

Assembleia se realize. Prosseguindo, passou à Tribuna o Vereador João Eduardo 

Oliveira Manica, saudou aos presentes, mencionou a falta de segurança pública do 

Município, onde nos últimos meses aconteceram furtos e incêndios, há carros estranhos 

transitando dentro do Município e não há policiais para realizarem a abordagem, 

sugerindo que novamente se convoque o Comandante para obter informações sobre a 

situação da Brigada de Coxilha. O Vereador Milton dos Santos Amarante relatou que 

está tramitando um Projeto de Lei a nível Federal, onde os guardas municipais poderão 

usar armas, com os mesmos poderes dos brigadianos, assim auxiliarão a Brigada Militar 

no trabalho. O Vereador Adão Airton de Oliveira ressaltou que a segurança pública é 

uma preocupação de todos os Municípios, e questionou a utilidade do rastreador 

instalado no carro da Brigada que foi Aprovado pela Casa, pois geralmente quando 

necessitam dos serviços da Brigada, ela não atende. Retomando a palavra, o Vereador 

João Eduardo Oliveira Manica sobre a questão da escrituração dos terrenos, deve ser 

resolvido na gestão, e não empurrar problemas para futuras Administrações. O Senhor 

Presidente ressaltou que provavelmente as escriturações terão um custo, não há cartório 



 

que emite o documento gratuitamente, e com certeza o Executivo para a regularização 

dependerá de verbas Aprovadas pelo Legislativo. Ainda, mencionou que irá participar 

em Porto Alegre de um curso sobre Regularização de Loteamento: Estudo Objetivo e 

Aplicação Direta e Prática no Município. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor 

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

dia 24 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:  

 

 


