
 

ATA N°. 1138 DO DIA 24 DE MAIO DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e quatro 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 Nº1137de dezessete 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 mencionou sobre o convite para 

participarem do Baile de Coroação da Rainha da Terceira Idade de Coxilha, no dia 28 

de maio de 2016, no Ginásio Municipal. Ainda, agradeceu a presença da comunidade, e 

em especial do Senhor Fábio Scapini.Após, o Senhor Presidente abriu inscrições à 

Tribuna Livre, os Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Milton dos Santos Amarante, 

e Valdir Graminho de Souza solicitaram inscrições. Prosseguindo, o Senhor Presidente 

passou à Pauta do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário, Vereador Gilberto Maier 

Fernandes, que efetuasse a leitura do Pedido de Providência nº026/2016: Pintura 

refletiva nos postes de energia elétrica da Avenida Ilson José Webber. (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 nº033/2016 que trata do Projeto de Lei N°1.674/2016, onde emitiu Parecer 

Favorável, em discussão, o Vereador Valdir Graminho de Souza destacou a 

importância do Projeto, pois trata da solução de problemas que existem desde a 

Emancipação de Coxilha, e relatou que no Bairro dos Trabalhadores há um poço negro 

que está escorrendo para rua, gerando mau cheiro. O Vereador Adão Airton de Oliveira 



 

ponderou que ficou preocupado com o Art. 9º do Projeto, não concorda com esse artigo, 

pois deveria ser discutido com a Comunidade e Vereadores, sugerindo a retirada do 

Artigo. O Vereador Alberto Manica de Ramos salientou que o Projeto foi desenvolvido 

e analisado durante uns noventa dias, juntamente com a Comunidade, todos os itens que 

contempla o Projeto foram devidamente discutidos em reunião, atendendo aos pedidos 

dos participantes, portanto, não cabem mais discussões e alterações. A Vereadora Eni 

Webber relatou que esse Projeto regulamentará o Plano Municipal de Saneamento 

Básico, e foi discutido com toda a sociedade durante um bom tempo, e tudo que consta 

no Projeto, é a regulamentação de todas as reivindicações da sociedade, portanto, é 

imprescindível a Aprovação deste Projeto, pois sem ele o Município não estará 

habilitado a financiamentos. Em votação, o Projeto obteve Aprovação Unânime. 

Parecer nº034/2016 que trata do Projeto de Lei N°1.675/2016, onde emitiu Parecer 

Favorável, em discussão, o Vereador Alberto Manica de Ramos ressaltou que ficou 

feliz com o envio do Projeto, pois foi dado início no ano passado a construção da mimi 

estação de tratamento de esgoto com recursos que o Legislativo disponibilizou, e para 

que funcione só falta a Aprovação desse Projeto, e a chegada do caminhão. Também, 

mencionou que as taxas estipuladas para esgotar os poços são acessíveis, onde R$50,00 

(cinquenta reais) no perímetro urbano e R$70,00 (setenta reais) na área rural. O 

Vereador Milton dos Santos Amarante mencionou que os Vereadores batalharam, foram 

no Município de Chapada conhecer o funcionamento da mini estação de tratamento de 

esgoto para que pudessem instalar no Município, e ponderou que as taxas cobrados são 

valores acessíveis. Ainda, salientou que as taxas de licenciamento ambiental foram 

revistas e com isso ficou claras e justas de acordo com a realidade do Município. O 

Vereador Adão Airton de Oliveira ressaltou que ficou satisfeito com o Projeto, pois 

desde o ano de 2013 que vem solicitando providências, pois será um grande avanço para 

a Comunidade Coxilhense, parabenizando a Administração. A Vereadora Eni Webber 

salientou que o Projeto ficou claro, de acordo com o porte de cada produtor, com taxas 

acessíveis para o recolhimento dos dejetos, ponderando que estarão começando a 



 

regularizar a questão do esgoto sanitário. O Senhor Presidente fez um relato sobre o 

início da construção da mini estação de tratamento de esgoto, da visita no Município de 

Chapada que já a possuía em funcionamento, e em conversa com a Secretária do Meio 

Ambiente o informou que estarão instalando o tanque no caminhão ainda na semana. 

Ainda, o Senhor Presidente parabenizou a Secretária Regina Salete pelo trabalho que 

está desenvolvendo um bom trabalho em frente à Secretaria do Meio Ambiente, onde 

muitos passaram e não conseguiram êxito. Em votação, o Projeto foi Aprovado por 

Unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente colocou em discussão os seguintes 

Pedidos de Providências: Pedido de Providência n°023/2016; Pedido de 

Providência n°024/2016; Pedido de Providência n°025/2016, de Autoria dos 

Vereadores Adão Airton de Oliveira, Eni Webber e João Eduardo Oliveira Mânica, não 

houve manifestações e em votação os Pedidos foram Aprovados por Unanimidade. 

Após, 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 no ano de 2015 protocolou no Gabinete do Deputado Adilson Troca a 

instalação de uma antena de telefonia da vivona Comunidade do Rio do Peixe, pois a 

qualidade do sinal é muito fraca, e oinformaram na data de hoje, dia 24 de maio de 

2016, que o Projeto de Lei de autoria do Deputado Afonso Hamm, que obriga as 

prestadoras de telefonia móvel a garantir a cobertura do sinal de seus serviços em 100% 

dos trechos de rodovias federais e estaduais abrangidos em sua área de atuação, foi 

Aprovado, diante disso, o Vereador, acredita que instalarão a antena na Comunidade. 

Ainda, o Vereador mencionou que foi retirada aPL-2086/2011, que proibia as 

perseguições seguidas de laçadas e derrubadas de animal, em rodeios ou eventos 

similares, ponderando que foi uma grande conquista para a conservação da tradição 

gaúcha. E, também agradeceu a presença do Senhor Fábio Scapini, parabenizando pela 

construção da pista de veloterra, um local muito bonito, que os jovens e a comunidade 

podem usufruir. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Milton dos Santos 

Amarante, saudou aos presentes, parabenizando o Senhor Fábio Scapini pela construção 



 

da pista de veloterra, ressaltando que o Legislativo aprovou um Pedido de inclusão no 

calendário de eventos do Município a realização de campeonato de veloterra, e 

disponibilização de verbas para incentivo e apoio do evento. Após, o Vereador Valdir 

Graminho de Souza fez uso da Tribuna, cumprimentou aos presentes, convidando e 

pedindo aos Senhores Vereadores que colaborem com almoço promovido pela Capela 

Nossa Senhora Aparecida do Bairro Cohab, no dia 05 de junho, pois estão iniciando 

uma obra para a Comunidade e necessitam arrecadar recursos. Ainda, agradeceu a 

Comunidade que participou da Assembleia Municipal da Consulta Popular 2016/2017, 

onde esteve presente mais de 50 (cinquenta) pessoas. O Vereador ainda parabenizou ao 

Senhor Fábio Scapini pela construção da pista de veloterra, um local que disponibiliza 

lazer à Comunidade, principalmente aos jovens que gostam do esporte, e parabenizou 

também ao Senhor Jorge do Prado que realizou um bom trabalho quando era Secretário 

de Habitação e Serviços Urbanos. O Senhor Presidente convidou a Vereadora Eni 

Webber para relatar sobre o curso que participaram em Porto Alegre de umsobre 

Regularização de Loteamento: Estudo Objetivo e Aplicação Direta e Prática no 

Município. A Vereadora relatou os principais tópicos abordados, e citou alguns pontos 

importantes que deverão ser regularizados no Município. Como não havia mais nada a 

tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente Sessão, marcando a próxima, 

excepcionalmente para o dia 31 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:  

 

 

  


