
 

 

ATA N°. 1006 DO DIA 29 DE JULHO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e nove 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 1005 de vinte e 

dois 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 Adão Airton de Oliveira e Milton dos Santos Amarante solicitaram inscrições. 

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° 1.458, de 24 de julho de 2013, que institui o Conselho de 

Alimentação Escolar do Município de Coxilha e dá outras providências, Encaminhado para 

Análise das Comissões, e Projeto de Lei n° 1.459, de 25 de julho de 2013, que autoriza o 

Poder Executivo a abrir um crédito especial no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil 

reais), destinado as Demandas da Consulta Popular e Cidadã 2012/2013 - Programa Leite 

Gaúcho e dá outras providências, Encaminhado para Análise das Comissões. Após, o Senhor 

Presidente passou para o período da Ordem do Dia, solicitando ao primeiro Secretário que 

efetuasse a leitura do Parecer nº045/13 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas que tratam do Projeto de Lei nº 1.452/2013, 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. 

Após, foi efetuada a leitura do Parecer nº047/13 da Comissão Geral de Pareceres e da 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas que tratam do Projeto de Lei nº 1.454/2013, 

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 Vereador Milton dos Santos Amarante se posicionou contrário a extinção do cargo 

de técnico agrícola, pois considera o Município essencialmente agrícola,  relatando que 

quando foi Secretário da Agricultura havia um técnico agrícola, que ajudava na elaboração dos 

Projetos, e com isso nunca foi devolvido dinheiro dos Projetos, pois o Município está perdendo 

por não ter ninguém exercendo esse cargo. O Vereador Adão Airton de Oliveira pediu que o 

Projeto deveria ser melhor analisado, salientando que há cargos sem necessidade. Também o 

Vereador ressaltou que o Projeto cita muitas Leis, porém, os Vereadores não têm 

conhecimentos das mesmas, pedindo ao Senhor Presidente que providencie as Leis, e que 

estejam disponíveis aos Vereadores na Câmara, para poderem estar amparados. O Vereador 



 

 

salientou também que o Município necessita de um técnico agrícola, pois considera o cargo de 

muita importância para os agricultores do Município, pedindo ao Presidente que seja retirado 

o Projeto para ser revisto. O Senhor Presidente salientou que as Leis estão disponíveis no site 

da Prefeitura, para maiores esclarecimentos. O Vereador Alberto Mânica de Ramos relatou 

que acompanhou o trabalho do antigo técnico agrícola, e ressaltou que o mesmo nunca 

trabalhou em nosso Município, pois não acompanhou os trabalhos nas hortas do Município, 

salientando que o Secretário na época deliberava outras funções ao funcionário, por isso 

sugere que deve ser desvinculado da Secretaria da Agricultura, onde o mesmo tenha 

autonomia para desempenhar melhor suas funções, com isso é favorável à extinção do cargo. 

O Vereador Gilberto Maier Fernandes salientou que o Projeto tem também a adequação da 

carga horária do médico clinico geral, sendo que o médico não quer mais trabalhar quarenta 

horas corridas, mas somente vinte horas corridas, dizendo ainda, que é preciso dar mais 

atenção à saúde, não só a agricultura, e os servidores estão sem Plano de Carreira, por isso 

considera o Projeto de grande importância. O Vereador Antônio Antunes da Silva salientou que 

a Agricultura, Saúde e Educação são muito importantes para o Município. O Vereador também 

disse que o Prefeito pode extinguir o cargo, mas se o Município necessitar de um técnico 

agrícola, poderá criar o cargo novamente. A Vereadora Eni Webber se manifestou contrária à 

extinção do técnico agrícola, pois ninguém tem interesse que a Agricultura se desenvolva, 

considerando o Município essencialmente agrícola, pois é preciso a orientação de um 

profissional na área para auxiliar os agricultores do Município. A Vereadora também discordou 

com as colocações do Vereador Alberto, pois acredita que o funcionário deve ser dotado 

dentro da Secretaria da Agricultura. Em votação, o Projeto, foi Aprovado por 5 (cinco) votos 

Favoráveis e 4 (quatro) contrários.  Prosseguindo, o primeiro Secretário efetuou a leitura do 

Parecer nº049/13 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada 

de Contas que tratam do Projeto de Lei nº 1.456/2013, 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, o Vereador 

Milton dos Santos Amarante salientou que estão tratando a venda do lote como se fosse 

propriedade particular, questionando qual a empresa avaliou esse terreno, pois estão 

pensando que é a “casa da mãe Joana”, salientando que deveria ter a avaliação de uma 

imobiliária, pedindo ao Senhor Presidente que retire o Projeto, e que seja esclarecido pelo 

Prefeito qual a empresa que fez a avaliação do terreno. O Vereador Adão Airton de Oliveira 

relatou que está preocupado com o valor do terreno, embora irá gerar empregos, sugere que 

teria que fazer um comodato por dois anos, para ver se terá sucesso, pedindo ao Senhor 

Presidente a retirada do Projeto por no mínimo trinta dias para poderem analisar melhor, pois 

se trata de irresponsabilidade de quem fez esse Projeto. O Vereador Antônio Antunes da Silva 

mencionou que todos os Projetos foram por sistema de comodato, sem cobrarem valores de 

terreno, mas na época a Prefeitura dava o prédio pronto, porém, nesse caso o prédio a 



 

 

empresa irá construir, mas sugere que deve ser verificado, pois o mesmo diz não estar 

entendendo a diferença entre o comodato e a venda. O Vereador João Eduardo de Oliveira 

Mânica concordou com as palavras do Vereador Antônio, porém, não está esclarecido o 

Projeto, questionando por que a Prefeitura arriscará vender esses três terrenos por 41.000,00 

(quarenta e um mil reais), pois a empresa seria melhor construir em cima do terreno 

comodato, salientando que se der certo eles irão continuar, para que o Município não fique no 

prejuízo, porém, ambas as partes correrão risco. O Vereador Adão questionou como o 

Município, em caso de falência da empresa, como cita na cláusula 3ª do contrato, retomará a 

posse do imóvel e a recisão do contrato, depois de ter feito a escritura do terreno, como o 

Município irá retomar, pois já existem casos semelhantes, como a fábrica de biter que estão na 

justiça, salientando que é favorável à instalação da empresa no Município. O Vereador Antônio 

citou que a cláusula 5ª está bem explicada, mas questiona se há necessidade da venda, 

relatando que poderá ser por comodato. O Senhor Presidente mencionou que existe a Lei no 

Município que permite que possa ser alugado ou vendido. A Vereadora Eni é favorável à vinda 

da empresa, mas gostaria de maiores informações sobre a avaliação do terreno, pedindo mais 

uma semana para maiores esclarecimentos junto ao Prefeito e ao Conselho, de como foi feita 

a avaliação do Projeto. O Vereador Antônio concordou com a Vereadora Eni de marcar uma 

reunião para maior esclarecimento. O Senhor Presidente Retirou o Projeto da Ordem do Dia, 

por mais uma semana, para que os Vereadores possam buscar maiores esclarecimentos, pois 

na próxima sessão será colocado em votação. A Vereadora Eni solicitou que a casa marque 

uma reunião, para que os Vereadores esclareçam suas dúvidas. Em seguida foi efetuada a 

leitura do Parecer nº050/13 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas que tratam do Projeto de Lei nº 1.457/2013, 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, não havendo manifestações e em votação foi Aprovado por Unanimidade. 

Prosseguindo a Sessão, o Senhor Presidente passou para o período da Tribuna Livre, 

solicitando ao Vereador Adão Airton de Oliveira que ocupasse seu espaço na Tribuna. O 

Vereador cumprimentou aos presentes, parabenizando o dia do Colono e do Motorista que 

transcorreu no dia 25 de Julho de 2013, pois considera duas classes vivas dentro do nosso 

Município, também fez uma parabenização especial ao Deputado Heitor Schuch, do PSB, uma 

das pessoas que mais batalha pela agricultura familiar e ao Senhor Alberi Grando, do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Passo Fundo. Ainda o Vereador mencionou sobre os motoristas 

que contribuem para o desenvolvimento do nosso Município. Mencionando também, que 

segundo o Presidente dos Caminhoneiros do MERCOSUL de Uruguaiana, está pronta a nova Lei 

dos Caminhoneiros, onde está na Câmara dos Deputados para ser aprovado nos próximos dias, 

dizendo ainda, que deve ser cobrados dos deputados. O Vereador Antônio pediu a palavra, 

salientando que os caminhoneiros devem ter muita responsabilidade, pois é uma profissão de 



 

 

muito risco. O Vereador também mencionou que há pessoas colocando veneno para os 

cachorros aqui dentro da cidade, onde vários morreram, salientando que esse tipo de atitude é 

lamentável, sugerindo que o Secretário do Meio Ambiente investigue quem está cometendo 

esse tipo de crime. A Vereadora Eni pediu a palavra salientando que quando surgiu a polêmica 

da Lei dos caminhoneiros, fez com que as empresas repensassem, por que exigiam demais de 

seus motoristas, sendo muito escravizado, e com esse rigor da nova Lei, ficou melhor para 

todos.  Também a Vereadora parabenizou o Vereador Adão pela faixa que fez em homenagem 

ao dia do Colono e Motorista, considerando uma ótima iniciativa.  Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Milton dos Santos Amarante que ocupasse seu espaço na 

Tribuna. O Vereador cumprimentou aos presentes mencionou que foi até a comunidade de 

Colônia Miranda e se deparou com um “lixão” na beira da estrada, dizendo ser uma vergonha, 

pois esse local já foi multado a Prefeitura por depositar lixo irregularmente, e continuam 

depositando lixos no local, dizendo que a Prefeitura deve tomar alguma providência, pois está 

muito largado nas mãos do Secretário. O Vereador também questionou em relação às 

estradas, que se passaram seis meses e existem estradas que não foi efetuado os serviços, 

estando em péssimas condições de trafegar. O Vereador também mencionou que o Município 

necessita de um Técnico Agrícola, pois acredita ser uma ferramenta de fundamental 

importância para agricultura, sendo que é Município essencialmente agrícola. O Vereador 

salientou também sobre o assalto que ocorreu em uma residência de nosso Município, 

sugerindo que devemos nos ajudar, para conviver em uma cidade mais segura, pois a polícia 

sozinha não consegue acompanhar todo trabalho. Em seguida, como nada mais havia a ser 

tratado, o Senhor Presidente encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 05 de agosto 

de 2013, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada 

será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


