
 

ATA N°. 1143 DO DIA 28 DE JUNHO DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e oito 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 Nº1142 de vinte e dois 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, do Presidente do PPS, Jorge 

Pedroso, da Secretária do Meio Ambiente, Regina Salete Harm, do Senhor Clóvis 

Mertz, e do Senhor Nelson Pellenz. Após, o Senhor Presidente abriu inscrições à 

Tribuna Livre, os Vereadores: Adão Airton de Oliveira; Alberto Manica de Ramos, 

João Eduardo Oliveira Manica 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: Projeto de Lei n° 1.678, de 22 de junho de 2016, autoriza o poder Executivo 

a abrir crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 9.025,20 (nove mil vinte e 

cinco reais e vinte centavos), e dá outras providências; Projeto de Lei n° 1.679, de 22 

de junho de 2016, autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no 

Orçamento/2016, no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), e dá outras 

providências; Projeto de Lei n°1.680, de 22 de junho de 2016, autoriza o Poder 

Executivo a abrir Crédito Especial no Orçamento/2016, no valor de R$ 8.550,23 (oito 

mil quinhentos e cinqüenta reais e vinte e três centavos), e dá outras providências, todos 

os Projetos foram Encaminhados para Análise das Comissões, e Pedido de 

Providência nº030/2016: Solicita o conserto das lâmpadas no bairro dos Trabalhadores, 

na saída pra Comunidade de Colônia Miranda, (Autoria dos Vereadores: Adão Airton 

de Oliveira, Eni Webber e João Eduardo Oliveira Mânica). Em seguida, o Senhor 

Presidente passou para 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 n°036/2016 que trata do Projeto de Lei 

n°1.678/2016, onde emitiram Parecer Favorável, em discussão não houve 

manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. Parecer n°037/2016 que 

trata do Projeto de Lei n°1.679/2016, onde emitiu Parecer Favorável, em discussão o 

Vereador Alberto Manica de Ramos mencionou que não é contra ao Projeto, pois tudo 

que vem em prol da Comunidade deve ser Aprovado, porém, o Executivo deveria enviá-

los com antecedência para que os Vereadores pudessem analisá-los com cautela. O 

Vereador Adão Airton de Oliveira salientou que é Favorável ao Projeto, ressaltando que 

juntamente com o Projeto deveria vir em anexo o contrato, pois não consta o tipo de 

máquinas que serão adquiridas. A Vereadora Eni Webber ponderou que se trata de um 

descaso com os Vereadores o envio de Projetos em Regime de Urgência, pois é preciso 



 

realizar a analise dos Projetos de forma correta e responsável, e por se tratar de verbas 

federais que beneficiarão a comunidade deverão ser Aprovados, e salientou que é 

importante o envio dos contratos em anexo. O Vereador Valdir Graminho de Souza 

trata-se de um Projeto que veio em boa hora, pois beneficiará as comunidades do 

interior. O Senhor Presidente destacou que além dos 29.000,00 (vinte e nove mil reais) 

ainda terá a contrapartida do Município. E, sobre os Projetos em Regime de Urgência, 

mencionou que no Governo Estadual também acontece, devido a importância das 

matérias, ponderando que o ideal seria que os Projetos ficassem no mínimo por 08 (oito) 

dias na Casa, contudo, quando se trata de verbas e de prazos a serem cumpridos, devem 

sim ser votados em urgência. Em votação, o Projeto foi Aprovado por Unanimidade. 

Parecer n°038/2016 que trata do Projeto de Lei n°1.680/2016, onde emitiu Parecer 

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

Unânime. Prosseguindo, o Senhor Presidente, colocou em discussão as seguintes 

matérias: Pedido de Providência n°028/2016; Providência n°029/2016, e 

Requerimento n°002/2016, não houve manifestações, e em votação todos 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, questionou sobre o Regimento Interno, quanto ao tempo 

destinado à Tribuna Livre. Ainda, questionou se foi consultado o Conselho Municipal 

da Agricultura sobre a destinação do caminhão que pertencia a Agricultura para o 

esgotamento de poços, solicitando que comprem um novo caminhão, pois é necessário 

para auxiliar os agricultores. Também, o Vereador mencionou que durante 03 (três) 

anos foi membro da Comissão de Obras e Nomenclaturas, e nesse ano não o colocaram, 

questionando o motivo pelo qual não o designaram em nenhuma das Comissões, pois há 

Vereadores que estão designados em duas. O Vereador Fernando de Albuquerque 

esclareceu que no período em que foi Secretário de Obras o caminhão que pertencia à 

Secretaria da Agricultura foi para a Secretaria de Serviços Urbanos, e o caminhão que 

pertencia a Secretaria de Obras foi para Secretaria da Agricultura. O Vereador Adão 

Airton de Oliveira salientou que não sabia das trocas mencionadas pelo Vereador 

Fernando. Ponderou ainda, que sempre acompanhou as obras realizadas no Município, 

ressaltando que os Vereadores que fazem parte das Comissões devem ser atuantes e 

acompanharem os trabalhos realizados, pois de nada adianta apenas ter o nome no 

papel, é preciso fazer jus ao cargo que ocupa. Em seguida usou a Tribuna o Vereador 

Alberto Manica de Ramos, saudou aos presentes, mencionando sua indignação com a 

questão da segurança pública do Município, relatando o assaltado ao Posto de Saúde, e 

a tentativa na Creche Municipal, acredita que se trata de pessoas que não têm o que 

fazer e não se preocupam com as conseqüências do ato, pois certamente trará prejuízos 

a todos os Munícipes necessitam dos serviços oferecidos na área, podendo haver a falta 

de remédios e consultas, ressaltando que é necessário tomar providências urgentes, 

levantando a hipótese que pode ser uma questão política, devido às eleições. A 

Vereadora Eni Webber também lamentou o ocorrido no Posto de Saúde, ponderando 

que as pessoas estão destruindo seu próprio patrimônio, pois todos nós somos usuários 



 

dos serviços prestados, e quanto a tentativa de roubo na creche, salientou que há 

crianças pequenas que são atendidas, e serão futuros cidadãos do Município, portanto, é 

necessário preservar e proporcionar um boa escola, segurança e saúde. Ainda, pediu que 

o Senhor Prefeito informasse o valor do prejuízo, pois são todos os cidadãos 

Coxilhenses que irão pagar, e as conseqüências, pois, poderão faltar medicamentos, 

merenda escolar e transporte, equipamentos que são imprescindíveis para a realização 

do trabalho da Secretaria da Saúde. O Vereador Alberto Manica de Ramos salientou que 

está feliz em ver os funcionários da EGR trabalhando na ERS 135, relatando que em 

reunião em Porto Alegre com o Presidente da EGR, o informou que iriam consertar o 

trecho, e duplicar alguns pontos, estender a terceira pista próxima a Embrapa, e a 

instalação da lombada eletrônica. Ainda, o Vereador pediu ao Senhor Presidente que 

fosse efetuada a leitura das matérias que vão à votação, para que os presentes saibam do 

que se trata. Também parabenizou ao Senhor Clóvis Mertz pela festa junina que 

realizou em sua propriedade. Prosseguindo, passou à Tribuna o Vereador João Eduardo 

Oliveira Manica, cumprimentou aos presentes, lamentou o assalto ao Posto de Saúde, 

salientando que há várias vezes falou na Tribuna sobre a questão da segurança em 

Coxilha, e chegarão ao final da Legislatura sem encontrar soluções. Esclareceu ainda 

que não é contra a unidade de tratamento, apenas comentou que a inauguraram sem 

poder utilizá-la, pois não havia a licença da FEPAM e nem o caminhão. O Vereador 

Adão Airton de Oliveira relatou que esteve no antigo Posto de Saúde, e verificou que há 

várias salas desativadas, ponderando que poderiam disponibilizar uma à Brigada 

Militar, para que o Município não precise mais pagar aluguel. O Vereador Milton dos 

Santos Amarante pediu para que os Vereadores analisassem a responsabilidade do 

Prefeito, pois ocorreram vários roubos do Patrimônio Público no Município, e ele, como 

autoridade maior, não tomou nenhuma providência, não fez nada, salientando que não 

está pensando no povo.  O Vereador João ressaltou que está muito preocupado com a 

segurança de Coxilha, mencionando que não estamos totalmente desamparados graças 

ao posto da Polícia Estadual que fica próximo da cidade. Após, o Vereador Valdir 

Graminho de Souza fez uso da Tribuna, saudou aos presentes, relatou que esteve no 

Posto de Saúde, e também verificou que há muitas salas desocupadas, podendo o 

Município disponibilizar sim uma sala para a Brigada Militar, não precisando mais 

pagar aluguel, e ressaltou que não entende o motivo pelo qual separaram a parte 

administrativa com os atendimentos médicos na Unidade. Ainda mencionou que foi 

convidado a fazer parte da Comissão de Licitação da UPF, e salientou que sempre 

trabalha em prol do povo, por isso, acredita que é sempre lembrado e convidado para 

participar de eventos e integrar comissões, e onde participa sempre leva o nome do 

Município com respeito e fala bem dos Coxilhenses. Também mencionou que fica feliz 

com as obras que o Município vem realizando, e a maioria delas é graças aos recursos 

repassados do Legislativo, ponderando que foi uma Legislatura com grandes 

responsabilidades e que deverá servir de exemplo para as próximas. O Senhor 

Presidente pediu aos Senhores Vereadores que visitem as Secretarias para verificar o 

trabalho que estão desenvolvendo e ficarem informados, inclusive sobre a questão 



 

levantada sobre o caminhão da Agricultura, que há meses foi realizada a troca de 

caminhões entre as Secretarias. Sobre o roubo na Unidade Básica de Saúde, o Senhor 

Presidente questionou o que se passa na cabeça dos que cometeram o assalto, acredita 

que eles não possuem medo, lamentando o ocorrido, e com certeza são pessoas que 

necessitam dos serviços da Secretaria da Saúde. Ainda, mencionou sobre o contrato que 

o Governador do Estado assinou para a restauração asfáltica de Passo Fundo a Erechim. 

Também disse que apresentarão um Projeto em breve no Legislativo sobre a instalação 

da lombada eletrônica, pois em contato com o Deputado Gilberto Capoani e como ele 

tem grande influência junto ao Governo do Estado conseguiu a instalação da lombada. 

O Vereador Alberto Manica de Ramos salientou que em reunião que participou em 

Porto Alegre, juntamente com os Deputados: Gilberto Capoani, Gilmar Sossella, e o 

Presidente da EGR, foi feito um documento pedindo a instalação da lombada, assinado 

por eles, e na próxima Sessão trará o documento. O Senhor Presidente mencionou que 

trará o documento com o nome do responsável pela instalação da lombada eletrônica no 

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

Sessão, marcando a próxima para o dia 05 de julho de 2016, terça-feira, às 08h30min, 

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

Vereadores:  
 

 

 

  


