
 

 

ATA N°. 1004 DO DIA 15 DE JULHO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos quinze dias do mês de julho 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 1003 de oito de julho de dois mil e treze, que depois 

de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime.  Em seguida o Senhor 

Presidente abriu as inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores João Eduardo Oliveira 

Mânica, Eni Webber e Alberto Manica de Ramos solicitaram inscrições. Em seguida, o 

Senhor Presidente, mencionou aos Senhores Vereadores que estava à disposição a 

Revista Destaque Rural, cuja matéria tratava da Família Webber, destaque 

empreendedor da região Norte do Rio Grande do Sul, com mais de cinco décadas de 

história e exemplo de empresa no agronegócio. Prosseguindo a Sessão, 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° 1.453, de 10 de julho de 2013, que autoriza o Poder Executivo a contratar 

financiamento junto ao Banco do Brasil S.A. e dá outras providências correlatas, 

Encaminhado para Análise das Comissões; Projeto de Lei n° 1.454, de 12 de julho 

de 2013, que altera e Consolida o Plano de Carreira dos Servidores Municipais de 



 

 

Coxilha, e dá outras providências, Encaminhado para Análise das Comissões; 

Projeto de Lei n° 1.455, de 12 de julho de 2013, que autoriza o Poder Executivo a 

abrir um crédito especial no valor de R$ 8.258,56 (oito mil, duzentos e cinquenta e oito 

reais e cinquenta e seis centavos), destinado à Devolução ao Programa de 

Requalificação de Unidades Básicas de Saúde através do Ministério da Saúde, e dá 

outras providências, Encaminhado para Análise das Comissões; Indicação 039/13, 

em 15 de julho de 2013, que sugere ao Poder Executivo Municipal entrar em contato e 

pesquisar os custos junto às Empresas para esgotar poços negros. (Autoria dos 

Vereadores: Alberto Manica de Ramos, Antônio Antunes da Silva, Fernando 

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

040/13, em 15 de julho de 2013, que sugere ao Poder Executivo Municipal o 

alargamento da Rua Filomena Teixeira, em frente a Igreja São João Batista. (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 nº043/13 da Comissão Geral de Pareceres e da 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas que tratam do Projeto de Lei 

nº1.450/2013, 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. Logo após, o primeiro Secretário efetuou a leitura do 



 

 

Parecer nº044/13 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas que tratam do Projeto de Lei nº 1.451/2013, 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. O 

Projeto passou para discussão, onde o Vereador Milton dos Santos Amarante 

mencionou que o Projeto está tudo errado, e quando chega na Casa continua com os 

erros, as Comissões não os corrigiu, pois onde menciona 372 kg de ureia, trata-se de 

372 sacas de ureia, pedindo que as Comissões analisem melhor os Projetos, e ainda 

mencionou que essas devoluções ocorreu por falta de competência dos Secretários e da 

administração, é inadmissível esse tipo de erro. Diante disso, o Senhor Presidente 

retirou o Projeto de Lei nº 1.451/13 da Ordem do Dia para pedir esclarecimentos ao 

Executivo. Em seguida, o Senhor Presidente passou para o período da Tribuna Livre, 

solicitando ao Vereador João Eduardo Oliveira Mânica que ocupasse seu espaço na 

Tribuna. O Vereador cumprimentou aos presentes, parabenizando a família Webber pela 

matéria na Revista Destaque Rural. Também parabenizou a empresa ATC que gera em 

torno de quarenta empregos diretos. O Vereador relatou que foi procurado pelo Senhor 

Paulo de Tarso da Silva, onde sua estrada está sem assistência e também pelo capataz da 

Fazenda Bertagnolli, pois foram lá retirar as pedras e até o momento não ajeitaram a 

estrada, e como são produtores de sementes, ocupando o terceiro lugar no Município no 

pagamento de impostos, além de gerarem empregos, portanto, merecem maior atenção. 

Sobre a Indicação nº 040/13, que trata do alargamento da rua Filomena Teixeira, o 



 

 

Vereador parabenizou a iniciativa dos autores, porém, espera que sejam feitas essas 

Indicações, pois há Indicações que foram Aprovadas por Unanimidade, e não envolvem 

recursos financeiros e até o momento não foram realizadas, e como Vereador tem que 

cobrar providências. Após o Senhor Presidente solicitou a Vereadora Eni Webber que 

ocupasse seu espaço na Tribuna. A Vereadora cumprimentou aos presentes, 

parabenizando a diretoria, aos organizadores, colaboradores e a comunidade pela 

brilhante festa de inauguração do salão São João Batista, provando que quando as 

pessoas se unem atingem seus objetivos. A Vereadora justificou sua ausência na Sessão 

anterior, pois nasceu sua neta. Ainda, comentou sobre o curso que realizou no IGAM, 

onde considerou que valeu a pena, pois adquiriu novos conhecimentos, e serve para 

reavaliar a situação dos erros nos Projetos, como o ocorrido na Sessão, onde as 

Comissões deveria realmente analisar os Projetos, portanto, é preciso repensar a forma 

de atuação das Comissões. E para finalizar destacou a importância de revisar e atualizar 

a Lei Orgânica e o Regimento Interno, inclusive haverá um curso sobre o assunto no 

final do mês no IGAM, sugerindo que o Presidente, o Assessor Jurídico e os demais 

Vereadores participassem do curso. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao 

Vereador Alberto Manica de Ramos que ocupasse seu espaço na Tribuna. O Vereador 

cumprimentou aos presentes, inicialmente parabenizou a família Webber pela matéria 

na revista Destaque Rural. O Vereador relatou que está indignado com os vários 

comentários que o Ginásio está caindo, porém, essas pessoas esqueceram que 

contribuíram para o desgaste do ginásio, pois houve épocas que realizavam bailes de 



 

 

espuma e a água ficava depositada por vários dias, e hoje é fácil falar e criticar, mas 

disso não lembram, portanto, é preciso assumir a responsabilidade. E para finalizar 

agradeceu e parabenizou ao Sargento Luis Fernando pelo trabalho que está 

desenvolvendo com as crianças e adolescentes. O Vereador Antônio Antunes da Silva 

pediu o uso da palavra, cumprimentou aos presentes e parabenizou a família Webber 

pela matéria na revista Destaque Rural, e a Vereadora Eni pelo nascimento da neta.  

Sobre a questão do Ginásio, relatou que o assoalho era um espetáculo e com o passar do 

tempo foi deteriorando e foi preciso trocá-lo, e foi comprado o piso no Nordeste, e 

novamente com o passar dos anos deteriorou, e hoje é necessária a troca novamente, 

inclusive já foi Aprovado Projetos para reforma do Ginásio, porém, não há empresas 

interessadas na obra. Logo após, o Senhor Presidente relatou que participou de uma 

reunião na Secretaria da Agricultura juntamente com os membros dos Conselhos das 

Comunidades do Interior, e ficou feliz com a satisfação dos agricultores pelos mínimos 

recursos que estão recebendo pelo Governador do Estado, através do COREDE, apesar 

de erros, das devoluções de dinheiro ao Estado, abandono e questões climáticas. 

Lamentou ainda, que Projetos chegam à Casa com erros, porém, são erros que 

aconteceram em administrações passadas, e também questionou por que os Vereadores 

que estavam nas Legislaturas anteriores não viram esses erros e situações e aprovaram 

os Projetos, portanto, esses erros não cabem aos Vereadores atuais, e como Vereador 

espera não cometer esses erros, para que no futuro possa dizer com orgulho que não 

cometeu essas falhas. E pediu ao Vereador João que se soubesse de pessoas interessadas 



 

 

em trabalhar como servente de pedreiro que encaminhasse à Coxilha. Em seguida, como 

nada mais havia a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou a Sessão, marcando a 

próxima para o dia 22 de julho de 2013, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada 

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

 

 

 

 


