
 

 

ATA N°. 1001 DO DIA 25 DE JUNHO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e treze 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 Albuquerque, Gilberto 

Maier Fernandes, João Eduardo Oliveira Mânica, Milton dos Santos Amarante e Valdir 

Graminho de Souza, em Sessão Plenária e Ordinária. Abertos os trabalhos da Sessão, o 

Senhor Presidente solicitou ao segundo Secretário, Vereador Fernando Albuquerque, 

que efetuasse a leitura da Ata Nº 1000 de dezessete de junho de dois mil e treze, que 

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

Presidente convocou os Senhores Vereadores para o dia 27 de junho de 2013, às 

18h00min, comparecerem à Câmara onde acontecerá Assembleia Municipal de Ciclo do 

Orçamento 2013/2014. Prosseguindo a Sessão, o Senhor Presidente abriu espaço para 

inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores Milton dos Santos Amarante e Alberto 

Manica de Ramos solicitaram inscrições. Logo após, o Senhor Presidente passou para a 

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

que efetuasse a leitura das seguintes matérias: Projeto de Lei n° 1.443, de 19 de junho 

de 2013, que autoriza o Poder Executivo efetuar a aquisição e manutenção do 

equipamento de conexão com o Sistema de Posicionamento Global-GPS, instalado para 

o monitoramento da viatura da Brigada Militar de Coxilha/RS e dá outras providências, 

Encaminhado para Análise das Comissões, e Indicação 038/13, em 17 de junho de 

2013, que sugere ao Poder Executivo Municipal a padronização e alargamento dos 



 

 

passeios da Avenida Ilso José Webber até o Trevo da RS 135 de acesso à Avenida Darci 

Vicenzi. (Autoria dos Vereadores: Alberto Manica de Ramos, Antônio Antunes da 

Silva, Fernando Albuquerque, Gilberto Maier Fernandes e Valdir Graminho de Souza). 

Após, o Senhor Presidente passou para o período da Ordem do Dia, solicitando ao 

primeiro Secretário que efetuasse a leitura do Parecer n°036/13 da Comissão Geral de 

Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do 

Projeto de Lei nº 1.443/13, onde as Comissões se posicionaram Favoravelmente ao 

Projeto, não havendo óbice quanto a sua aprovação e estando em condições de ser 

levado à análise pelo Plenário da Casa. Em discussão o Projeto, não houve 

manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. Em seguida o primeiro 

Secretário efetuou a leitura do Parecer n°038/13 da Comissão Geral de Pareceres e 

da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 

1.445/13, onde as Comissões se posicionaram Favoravelmente ao Projeto, não havendo 

óbice quanto a sua aprovação e estando em condições de ser levado à análise pelo 

Plenário da Casa. Em discussão o Projeto, o Vereador Milton dos Santos Amarante 

mencionou que está desapontado com a administração, pois mais uma vez o Município 

terá que devolver dinheiro aos cofres públicos, considerando falta de planejamento e 

incompetência dos Secretários e do elaborador de Projetos, ponderando que nada 

adianta os Vereadores irem à Brasília buscar recursos e depois ter que devolvê-los. O 

Vereador Adão Airton de Oliveira concordou com as colocações do Vereador Milton, 

lamentando a falta de capacidade dos Secretários que eram responsáveis na época, onde 



 

 

os pequenos produtores poderiam ter recebido mais calcário, se posicionando contra a 

devolução, indignado com as devoluções constantes de dinheiro e com a distribuição 

irregular dos recursos. O Vereador Antônio Antunes da Silva mencionou que não é 

culpa dos Secretários, lamentando as colocações feitas pelos Vereadores, pois quem 

manda no Executivo é o Prefeito, e quem é responsável pelos cálculos é a contabilidade, 

e a devolução deve ser feita, e o Prefeito atual não tem culpa, está cumprindo o que 

determina a lei, e espera que essa administração cometa menos erros dessa natureza e 

como Vereador ele irá fiscalizar. O Vereador João Eduardo Oliveira Mânica concorda 

com a devolução, porém, espera que a partir desta nova gestão não aconteça mais esses 

erros, pois poderiam ser beneficiados mais agricultores, e é preciso rever onde está 

acontecendo as falhas.  A Vereadora Eni Webber também concorda com a devolução, 

pois é obrigação, porém, a responsabilidade é sim do Secretário, porque ele é o 

responsável pelo orçamento, pois é a Secretaria que faz os levantamentos das 

necessidades e das distribuições, e acredita que um orçamento bem feito diminua as 

devoluções, onde não é apenas o dinheiro Federal que o Município está devolvendo, 

mas também a contrapartida, ou seja, dinheiro que o Município investiu. E em votação o 

Projeto, obteve Aprovação por 7 (sete) votos Favoráveis e 1 (um) contrário do 

Vereador Adão Airton de Oliveira. Logo após o Senhor Presidente colocou em 

discussão a Indicação n°036/13, o Vereador Adão Airton de Oliveira acredita que a 

Indicação é de grande importância para a comunidade, e para a Secretaria da Saúde, 

tendo em vista a grande demanda no Município, e realizando esse controle a Secretaria 



 

 

da Saúde terá otimização de tempo. A Vereadora Eni Webber mencionou que é 

importante controlar a lista de doadores, uma relação de possíveis doadores e a 

Secretaria controlarem os prazos de quem pode doar. O Vereador Alberto Manica de 

Ramos considera uma Indicação oportuna por se tratar de saúde, relatando que também 

seu familiar necessitou de sangue, por isso percebeu a importância de ser doador. O 

Vereador Antônio relatou que há anos o Município tem demanda por doadores de 

sangue, e como motorista transportou várias pessoas para doarem sangue, por isso 

considera importante o cadastramento de doadores no Município, questionando ao 

Vereador Gilberto que trabalha no posto de saúde se não há já esse cadastramento. O 

Vereador Gilberto mencionou que apenas a Secretaria faz o transporte dos doadores e 

fica cadastrado no Hemopasso e no Hemocentro, e também mencionou que é doador, e 

considera importante efetuar um cadastro dentro do Município. Em votação a Indicação 

n° 036/13, obteve Aprovação Unânime. Em seguida passou para discussão a 

Indicação n° 037/13, onde o Vereador Alberto Manica de Ramos relatou que os 

Quadros de Laçadores estão utilizando o parque para treinos, sendo uma forma também 

de incentivo na prática desse esporte, mas para treinar estão pagando uma taxa igual ao 

um torneio de laço, considerando injusto, portanto, é preciso rever essa situação e 

também que seja exclusivo para os Quadros de Coxilha. Em votação a Indicação, obteve 

Aprovação Unânime. Após o Senhor Presidente passou para o período da Tribuna 

Livre, solicitando ao Vereador Milton dos Santos Amarante que ocupasse seu espaço. 

O Vereador cumprimentou aos presentes, ponderando a falta de respeito com o 



 

 

patrimônio público e estradas do interior, onde estão sem condições de trafegar. O 

Vereador também mencionou a questão dos protestos que estão acontecendo no país, 

onde ele disse que havia previsto isso, conforme colocações que fez em Sessões 

anteriores, pois o povo não aguentava mais pagar tantos impostos, a falta de segurança, 

considerando uma vergonha essa revolta para os políticos, e acredita que não vai parar 

por aí esses protestos, pois a Presidente Dilma não tem “pulso firme”, pois deixou os 

baderneiros tomarem conta, e quem vai pagar por isso são os cidadãos brasileiros, e 

espera que Coxilha também faça manifestações para cobrar as coisas erradas, pois 

considera que está tudo errado em Coxilha. O Vereador João Eduardo Oliveira Mânica 

pediu o uso da palavra, relatando sobre a audiência pública com os produtores sobre a 

questão indígena em Mato Castelhano, onde esteve presente e o Senhor Vilson Manfroi 

disse que o Cacique Jonas que está comandando o movimento, já possui 180 hectares de 

terra em outra cidade, acreditando que esse movimento não terminará bem. O Vereador 

Adão Airton de Oliveira pediu uso da palavra, mencionando a questão dos impostos, 

que dificultam a vida da população, e o povo não aguenta mais pagar e de conviver com 

tanta corrupção, relatando que conforme pronunciamento da Presidente Dilma irá 

acabar com a corrupção, o Vereador ponderou que ela irá punir os próprios 

companheiros de partido, pois há pessoas no partido que nos envergonham. Também 

comentou sobre a questão de trazer médicos de fora para o Brasil, considerando um 

absurdo, pois o Brasil tem mais de 400.000 (quatrocentos mil) médicos, não havendo 

necessidade de trazer de outros países.  A Vereadora Eni Webber pediu uso da palavra, 



 

 

mencionando se tivesse planos de carreira de cargos e salários para os médicos assim 

como existe para os juízes, certamente teríamos mais médicos disponíveis para trabalhar 

para a população, não necessitaríamos trazer médicos de fora do país, e que a reação do 

povo Brasileiro sirva de lição aos Vereadores, pois o povo não quer mais políticos que 

prometem e não cumprem. Retomando a palavra, o Vereador Milton ponderou que essa 

situação atual é muito triste, citando o exemplo de Coxilha que depois que o Partido dos 

Trabalhadores assumiu até pichação de muros aconteceu, era um Município limpo, 

porém, o nome do Presidente Valdir não deveria estar lá, pois o considera um homem 

honesto e trabalhador, mas sempre tem pessoas inconvenientes que estão nos partidos 

políticos para estragar, como a Presidente Dilma que não chega aos pés do Lula. 

Também ponderou que o Município de Coxilha deveria ter apenas 7 (sete) Vereadores, 

e não 9 (nove), e desses setes que trabalhassem pelo bem do Município. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao Vereador Alberto Manica de Ramos que ocupasse seu 

espaço na Tribuna. O Vereador cumprimentou aos presentes, mencionando que virão 

mais fatos sobre Secretários, referente a pagamentos e notificações da justiça que o 

Município terá que pagar. Sobre os últimos acontecimentos no país, o Vereador disse 

que não culpa a Presidente e nem os partidos políticos, pois todos os partidos têm seus 

integrantes “podres”, e espera que o movimento dê resultados, pois o país precisa de 

mudanças, porém, que se faça de maneira ordeira as mobilizações sem vandalismo e 

violência, e acredita que os vândalos não possuem partido político, estão aproveitando a 

situação para roubar e fazer tumulto. Após o Senhor Presidente mencionou que o 



 

 

carroção que está em frente a metalúrgica, foi doado para a Comunidade de Linha 

Fauth, e a comunidade seria a responsável pelo equipamento, ponderando, diante disso, 

que deveriam ter retirado a etiqueta de Patrimônio Público, e o equipamento não tem 

mais condições de uso. E sobre o Partido dos Trabalhadores, o Vereador mencionou que 

consideram um partido ruim por não estar do lado da oposição, caso tivesse com certeza 

diriam que seria o melhor partido de Coxilha, e inclusive disseram que ele não teria 

capacidade de ser Presidente, porém ele nunca foi contra aos Projetos da oposição. E 

quanto ao Governo Federal, o Vereador considera bom demais, pois hoje melhorou a 

qualidade de vida do povo Brasileiro, os agricultores conseguiram adquirir maquinários 

novos, facilidade de compra de automóveis, e aquisição da casa própria, praticamente 

foi erradicada a pobreza, pagamento da dívida externa, portanto, acredita que os 

baderneiros são incentivados pela oposição, considerando vergonhosa essa atitude. 

Ainda ressaltou que o Partido dos Trabalhadores merece respeito, e irão trabalhar para o 

bem de Coxilha. Logo após, como nada mais havia a ser tratado, o Senhor Presidente 

encerrou a Sessão, marcando a próxima, conforme acordo entre os Senhores 

Vereadores, para o dia 02 de julho de 2013, terça-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada 

a Ata, esta que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


