
 

 

ATA N°. 1008 DO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos doze dias do mês de agosto 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 1007 de cinco de agosto de dois mil e treze, que 

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

Presidente convidou os Senhores Vereadores conforme Ofício Circular SME n°012/13 

para participarem da reunião no dia 14 de agosto de 2013 às 14h00min na Câmara de 

Vereadores para tratar dos Festejos Farroupilha 2013. Também mencionou o convite da 

ACIASC para reunião no dia 16 de agosto, às 19h30min na sede da Semilha, onde o 

Prefeito Júlio fará um balanço dos primeiros 7 meses a frente da Prefeitura Municipal. 

Após será servido sopa de capeleti aos presentes. Em seguida o Senhor Presidente abriu 

as inscrições à Tribuna Livre, não houve inscritos. Prosseguindo a Sessão, o Senhor 

Presidente, passou para a Pauta do Dia, solicitando ao primeiro Secretário, Vereador 

Gilberto Maier Fernandes, que efetuasse a leitura da seguinte matéria: Indicação 

041/13, em 02 de agosto de 2013, que sugere ao Executivo Municipal a devolução dos 

valores arrecadados referente ao IPTU 2013, cujos valores foram acima da inflação. 

(Autoria dos Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Eni Webber, João Eduardo Oliveira 



 

 

Mânica e Miltom dos Santos Amarante). Após, o Senhor Presidente, passou para o 

período da Ordem do Dia, colocando em votação o Projeto de Lei n° 1.456, de 17 de 

julho de 2013, obtendo Aprovação Unânime. Prosseguindo, o Senhor Presidente 

colocou em discussão a Indicação nº027/2013, o Vereador Adão Airton de Oliveira 

mencionou que se trata de uma homenagem justa, pois o empresário começou com 

dificuldades em nosso Município, pagando seus impostos corretamente e gerando 

retorno ao Município, embora não obteve incentivos da Prefeitura, prosperou, e hoje 

expandiu seu portfólio, disponibilizando grande variedade de produtos aos clientes. O 

Vereador Alberto Manica de Ramos ponderou que é favorável as homenagens, porém, 

deveriam ser feitas a todos os segmentos de empresas, não especificamente a uma 

pessoa, inclusive mencionou que há empresas que estão em Coxilha há mais anos e 

mereciam ser homenageadas.   A Vereadora Eni Webber mencionou que considera 

justas as homenagens, sugerindo que a Câmara criasse uma data no ano para prestar 

homenagens às empresas e aos agricultores, enfatizando que é preciso valorizar as 

empresas locais, pois geram empregos e renda ao Município. O Vereador Antônio 

Antunes da Silva colocou que não é contra a Indicação, a considera importante, 

contudo, há mais indústrias, empresas e agricultores com mais tempo de Município, e 

deveriam também ser homenageadas, citando como exemplos, Sementes Webber, Altair 

Basegio, Henrique Stedlli, Mercado IPP, ATC, e ponderou ainda que, a Indicação não 

foi bem colocada. O Vereador Milton dos Santos Amarante mencionou que era 

favorável a Indicação, parabenizando o empresário Mazutti, pois gera retorno ao 



 

 

Município e investe para ampliação da empresa, ao contrário de outros empresários que 

não pagam devidamente seus impostos. Também salientou que o Mazutti não depende 

da Prefeitura, e relatou que outras empresas também já receberam homenagens na 

Câmara, ponderando que as empresas que investem no Município merecem ser 

lembradas. O Vereador Adão Airton de Oliveira esclareceu que os Vereadores podem 

criar Indicações para homenagear outras empresas, e ele será favorável, ponderando que 

se devem homenagear os empresários um por vez, devido ao espaço físico da Câmara. 

Retomando a palavra o Vereador Milton concluiu que é preciso valorizar e se orgulhar 

das pessoas e empresas que se destacam em nosso Município. Em seguida, o Senhor 

Presidente colocou em votação a Indicação, obtendo Aprovação Unânime. Após 

passou para discussão a Indicação nº 028/2013, o Vereador Adão Airton de Oliveira 

lamentou a situação precária da família, questionando por que em sete meses de 

administração, a Assistência Social não tomou alguma providência a respeito.  Em 

votação, a Indicação obteve Aprovação Unânime. Como nada mais havia a ser tratado, 

e por não haver inscritos à Tribuna Livre, o Senhor Presidente, encerrou a Sessão, 

marcando a próxima para o dia 19 de agosto de 2013, segunda-feira, às 09h00min, da 

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

Vereadores: 


