
 

ATA N°. 1142 DO DIA 22 DE JUNHO DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e dois dias do mês de junho 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 Nº1141 de quatorze de junho de dois mil e 

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

Senhor Presidente agradeceu a presença da comunidade. Após, o Senhor Presidente 

abriu inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores Adão Airton de Oliveira e Valdir 

Graminho de Souza e solicitaram inscrição. Prosseguindo, o Senhor Presidente passou à 

Pauta do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário, Vereador Gilberto Maier Fernandes, 

que efetuasse a leitura das seguintes matérias: Pedido de Providência nº 028/2016: 

Regulamentar a água no CT Scapini, pois estão sem água no local. (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); Pedido de Providência nº029/2016: Solicita a colocação de (05) 

cinco cargas de cascalho na propriedade da S° Maria Sartori, pois a proprietária está 

com dificuldades para retirar a produção, com isso, o acesso de entrada e saída da 

lavoura ficará acessível, principalmente em dias de chuva, (Autoria dos Vereadores: 

Adão Airton de Oliveira, Eni Webber e João Eduardo Oliveira Mânica); Requerimento 

n°002/2016: Requer que seja enviada uma Moção de Apoio através da Câmara 

Municipal de Vereadores de Coxilha, a FETAG-RS e ao Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais Passo Fundo, na pessoa do Sr. Alberi Ceolin, Presidente do mesmo, para que não 

seja alterada a idade mínima para contribuição dos agricultores, familiares de 55 anos 

para 65 anos, para as mulheres de 60 anos para 65 anos, todos os agricultores, e que 

também seja retomado o Programa de Habitação Rural, atualmente parado, (Autoria do 

Vereador Adão Airton de Oliveira). Em seguida, o Senhor Presidente passou para 

Ordem do Dia, colocando em discussão o Pedido de Providência n°027/2016, 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 foi questionado por algumas pessoas sobre a instalação do tanque no caminhão 

destinado a coleta do esgoto, pois há tempo a mini estação de tratamento foi inaugurada. 

Ainda, mencionou que a limpeza realizada pela Secretaria responsável, no pátio do 

Colégio Estadual Visconde do Araguaia, não foi completa, pedindo novamente que a 

Secretaria de Serviços Urbanos retorne no local para concluir a limpeza. O Vereador 

lamentou que não enviam aos Vereadores os convites para que participem das 

festividades juninas do Município, questionando se é esquecimento ou incompetência 

por parte dos responsáveis, ou não querem que eles participem, ponderando que sempre 



 

colaboram com doações, e destacou a importância da participação do Legislativo. O 

Vereador Alberto Manica de Ramos também lamentou a falta de consideração com os 

Vereadores, principalmente no envio de convites para participarem dos eventos 

Municipais. E, sobre a questão da instalação do tanque no caminhão para o 

recolhimento do esgoto, o Vereador sugeriu que se o Executivo não tem dinheiro para 

instalar, que o Legislativo repasse dinheiro. A Vereadora Eni Webber ressaltou que 

nunca a informam sobre as festividades e eventos realizados nas Comunidades do 

Interior, sugerindo que essas, enviassem convites ou até mesmo avisos à Câmara de 

Vereadores para que fiquem informados sobre as datas dos eventos. Ainda, a Vereadora, 

sugeriu que conversassem com o Prefeito a respeito da instalação do tanque no 

caminhão que irá recolher o esgoto, se o Executivo não tem recursos, o Legislativo 

poderia destinar recursos para a instalação. Após, fez uso da Tribuna, o Vereador Valdir 

Graminho de Souza, saudou aos presentes, convidando aos Senhores Vereadores para 

participarem do jantar promovido pela Comunidade de Arroio de Fátima no dia 24 de 

junho. Destacou, ainda, a importância de se viver em comunidade, e sempre recebe 

convites para os eventos e festividades que as Comunidades realizam, inclusive ajuda 

nas vendas das fichas e ingressos, portanto, não pode reclamar. Também ressaltou que 

nunca viu em 22 (vinte e dois) anos que reside em Coxilha, no ano eleitoral, o 

Município estar devagar, sem realizar as obras solicitadas, não há máquinas transitando 

no Município, e não sabe o motivo, deduzindo que talvez seja devido à crise que o País 

enfrenta, citando como exemplo, a questão da iluminação pública tanto na cidade 

quanto do interior, onde os Vereadores solicitaram há meses reparos e até o momento 

não o fizeram. O Vereador salientou que também foi questionado a respeito do 

caminhão destinado ao esgotamento dos poços negros, e não soube responder, o motivo 

da demora, lamentando que a Legislatura esteja acabando e Coxilha não conseguiu 

trazer indústrias, o asfalto que ainda não está em um bom estado, e não deixarão uma 

marca positiva, porém, destacou que o Legislativo fez sua parte, ponderando que há 

falhas por parte do Executivo, que deveria executar as demandas solicitadas. O Senhor 

Presidente relatou que participou de uma reunião na Secretaria do Meio Ambiente, 

juntamente com os Secretários do Município e os Agentes de Saúde, e na ocasião o 

informaram que o caminhão foi levado a uma oficina especializada em Passo Fundo 

para realizarem a instalação do tanque, e agora os Agentes de Saúde passarão nas 

residências informando sobre o funcionamento do cadastro para solicitação do 

esgotamento dos poços, e os valores cobrados serão de R$50,00 (cinquenta reais) na 

cidade e R$75,00 (setenta e cinco reais) para o interior. Sobre a limpeza do Colégio 

Estadual Visconde do Araguaia, o Senhor Presidente salientou que se trata de um 

Colégio Estadual, portanto, deveriam reclamar também a 7ª Coordenadoria de 

Educação, pois poderiam também contribuir com a limpeza, e se a Secretaria 

responsável não completou a limpeza no local, poderiam ter conversado com o 

Secretário e solicitado. Relatou ainda, que na reunião, foi tratada a questão da 

fiscalização dos terrenos do Núcleo Habitacional Thereza Pacheco, e lamentou que não 

dão a devida atenção que a questão merece, pois não há as mínimas condições de 



 

construir no local. E, ainda, mencionou que os Agentes de Saúde, irão fazer o 

cadastramento dos terrenos. O Vereador Alberto Manica de Ramos relatou que a 

Administração está levando materiais para as pessoas que estão construindo em local 

impróprio, questionando se estão apoiando isso, pois deveriam proibir e não 

disponibilizar a entrega de materiais no local. O Vereador Adão Airton de Oliveira 

salientou que esteve 9 (nove) vezes no Ministério Público para tratar sobre a questão 

dos terrenos do Núcleo Habitacional Thereza Pacheco, e não adiantou nada, pois desde 

o ano de 2007 o Município foi notificado e já estamos no ano de 2016 e nada foi feito, 

ponderando que irá tomar providências drásticas contra o Ministério Público, pois 

trabalha de forma séria. O Senhor Presidente salientou que sempre recebeu os convites 

das Comunidades do Interior, para participar dos eventos. Também, sugeriu aos 

Vereadores que antes do término da Legislatura elaborem uma Indicação destinando as 

sobras do Legislativo para a aquisição uma área adequada para construção de moradias. 

Como não havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente Sessão, 

marcando a próxima para o dia 28 de junho de 2016, terça-feira, às 08h30min, da qual 

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

Vereadores:  
 

 

  


