
 

 

ATA N°. 980 DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro 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 de Oliveira Mânica, Miltom dos Santos Amarante e 

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

Sessão, o Senhor Presidente pediu aos Senhores Vereadores a comunidade presente que 

em pé fizessem um minuto de silêncio em respeito às vítimas do incêndio em uma boate 

de Santa Maria, a maior tragédia vivida pelos gaúchos. Em seguida solicitou ao segundo 

secretário, Vereador Fernando Albuquerque, que efetuasse a leitura da Ata Nº 979 de 

vinte e um de janeiro de dois mil e treze, que depois de lida e submetida à apreciação foi 

Aprovada por Unanimidade. Logo após, o Senhor Presidente agradeceu a presença do 

Vice-Prefeito, Secretários e comunidade presente, e parabenizou o Vereador Adão que 

esteve de aniversário no dia 24 de janeiro e o Vereador João que aniversariou no dia 27 

de janeiro. Prosseguindo a Sessão, o Senhor Presidente abriu espaço para inscrições à 

Tribuna Livre pedindo que os Vereadores solicitem inscrição em pé, o Vereador Adão 

Airton de Oliveira, a Vereadora Eni Webber e o Vereador Valdir Graminho de Souza 

solicitaram inscrição. Após o primeiro Secretário, Vereador Gilberto Maier Fernandes, 

efetuou a leitura da Pauta do Dia, que constavam: Ofício N°024/2013 que trata da 

retificação a Mensagem do Projeto de Lei Nº 1.412, de 21 de janeiro de 2013, por 

motivo de erro de digitação; Indicação 005/2013, em 21 de janeiro de 2013, sugere ao 

Poder Executivo Municipal a retirada do canteiro central na Avenida Darcy Vicenzi e 

Rua Natálio Vieira. (Autoria dos Vereadores: Alberto Manica de Ramos, Antônio 

Antunes da Silva, Fernando Albuquerque, Gilberto Maier Fernandes e Valdir Graminho 

de Souza); Indicação 006/13, em 28 de janeiro de 2013, sugere ao Executivo 



 

 

Municipal a proibição do Trânsito de Máquinas Agrícolas do Centro da Cidade. 

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

Oliveira Mânica e Miltom dos Santos Amarante) e Pedido de Informações 

nº001/2013, de autoria dos Vereadores Adão Airton de Oliveira, Eni Webber, João 

Eduardo de Oliveira Mânica e Miltom dos Santos Amarante, requerem que seja 

encaminhado ao Poder Executivo Municipal o Pedido de Informação sobre o total de 

restos a pagar, ou seja, despesas empenhadas, mas não pagas dentro do exercício 

financeiro até 31 de dezembro de 2012. Em seguida o Senhor Presidente passou para 

Ordem do Dia solicitando ao primeiro Secretário que efetuasse a leitura do Parecer n° 

003/2013 da Comissão Geral de Pareceres e Parecer nº003/2013 da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas que tratam do Projeto de Lei Nº 1.412/2013, 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 Adão pediu ao Senhor Presidente solicitar do 

Executivo Municipal que em anexo aos Projetos encaminhassem as Leis anteriores que 

os regulamentam, assim os Vereadores terão respaldo e certeza ao aprovarem os 

Projetos, em votação, o Projeto, obteve Aprovação Unânime. Prosseguindo, o primeiro 

Secretário efetuou a leitura do Parecer nº 004/2013 da Comissão Geral de Pareceres 

e Parecer nº004/2013 da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas que tratam 

do Projeto de Lei Nº 1.413/2013, 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. Em seguida o Senhor 

Presidente colocou em discussão a Indicação nº 003/2013, não houve manifestações e 

em votação, obteve Aprovação Unânime; Indicação nº 004/2013, não houve 



 

 

manifestações e em votação, obteve Aprovação Unânime, e Requerimento de autoria 

do Vereador Adão Airton de Oliveira, não houve manifestações e em votação foi 

Aprovado por Unanimidade. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Adão 

Airton de Oliveira que ocupasse a Tribuna. O Vereador cumprimentou aos presentes, 

elogiando os empresários da Padaria Doce Sabor, o Robson e Adriana e aos empresários 

do Hotel, Fabiano, Queli e Armando Pissinin que estão acreditando e investindo no 

Município, relatando que o hotel possui quinze cômodos com infraestrutura adequada e 

com um investimento de aproximadamente de um milhão de reais, portanto, são pessoas 

que estão gerando empregos e renda para o Município, orgulhando-se de ver pessoas 

que acreditam em Coxilha. O Vereador ressaltou que o Município precisa crescer, pois 

parou se compararmos com outros Municípios da região, porém, acredita que o Prefeito 

irá incentivar esses empresários e possibilitará para que novos empresários invistam no 

Município, pois geram emprego e renda. Também ponderou que devido a localização de 

Coxilha, na rota do MERCOSUL e com a Isenção do Pedágio, parabenizando a 

Comissão que conseguiu a isenção, o Município irá se desenvolver e crescer, e tem 

certeza que estamos no caminho certo, isso é que o motivou para ser novamente 

Vereador e no que depender dele irá contribuir, e não tem motivos para trancar Projetos 

na Casa, querendo união e diálogo. O Vereador relatou que depois de doze anos esteve 

no gabinete do Prefeito e foi muito bem recebido, colocando a ele que os Vereadores da 

oposição estão na Casa para ajudá-lo, não para atacarem a administração. Para finalizar, 

o Vereador manifestou seu pesar pelo falecimento do Senhor Neri Vieira que morava 

em Colônia Miranda e pelo falecimento do Vereador do Município de Sertão, Cláudio 

Tim, também pela grande tragédia ocorrida em Santa Maria, pedindo ao Senhor 

Presidente que enviassem email a RBS TV de Santa Maria e Porto Alegre expressando 

o profundo sentimento de pesar pela morte desses jovens, e mencionou a atitude da 



 

 

Presidenta Dilma que estava viajando e quando soube da tragédia cancelou tudo e foi a 

Santa Maria prestar solidariedade, assim como o Governador do Estado Tarso Genro 

que se colocou a disposição dos familiares das vítimas. Em seguida o Senhor presidente 

solicitou a Vereadora Eni Webber que ocupasse a Tribuna. A Vereadora saudou aos 

presentes, manifestando pesar pela tragédia ocorrida em Santa Maria, ponderando que é 

hora de pensar o que se pode fazer para evitar esse tipo de tragédia em nosso Município 

e cuidar das pessoas, relatando que no caso da boate de Santa Maria conforme 

divulgado na mídia se valorizava muito mais o patrimônio e o dinheiro do que as 

pessoas, diante disso, devemos repensar o que tem valor, pessoas ou bens materiais, e 

que o ocorrido sirva de lição para avaliarmos a segurança dos locais de entretenimento 

do Município, citando o exemplo do Ginásio Municipal. A Vereadora relatou que 

recebeu reclamações sobre o telefone do Posto Saúde, tentavam ligar e não estava 

funcionando, diante disso, a Vereadora entrou em contato com a Secretária da Saúde e 

lhe informou que a central telefônica estava em manutenção e não tinha previsão de 

retorno. Também a Vereadora questionou sobre o acompanhamento mensal dos 

pacientes que precisam se será feito ou se há previsão, pois há pessoas que não têm 

condições de pagar e há casos como na área da psiquiatria que deve haver 

acompanhamento contínuo.  Ainda, a Vereadora levantou a questão dos alunos que 

estudam no período de férias em Passo Fundo e não há transporte dificultando o retorno, 

pois não tem transporte coletivo nesse horário, destacando que é preciso apoiar as 

pessoas que estudam, pois cada vez mais o mercado exige qualificação. E, mencionou a 

questão do transporte para o Clube de Mães e da Melhor Idade que não está sendo feito, 

questionando se os veículos estão com problemas. Para finalizar, a Vereadora comentou 

sobre o site da Câmara, sobre as publicações, sugerindo que se publique tudo que 

acontece na Câmara e informações que a comunidade necessite, pois o Município é 



 

 

carente de veículos de informações, ponderando que o Município e as pessoas evoluem 

através de informação, portanto, é necessário melhorar e aprimorar o sistema de 

informação do Município. Também sugeriu que os Secretários Municipais viessem à 

Câmara apresentarem-se e expor suas ideias e ouvir sugestões dos Vereadores.  Após, o 

Senhor Presidente, solicitou ao Vice-Presidente, Vereador Antônio Antunes da Silva 

que assumisse a Presidência para que pudesse fazer uso da Tribuna. Assumindo a 

Presidência solicitou ao Vereador Valdir Graminho de Souza que ocupasse seu espaço 

na Tribuna.  O Vereador saudou aos presentes, mencionando a sua satisfação em 

completar um mês de trabalho na Casa, ponderando que tudo que é novo ou se inicia 

gera divergências e polêmicas e se houve discussões ríspidas certamente servirão para o 

crescimento dos Vereadores, pois estão na Casa para representar a comunidade e não 

estão para “brincadeiras” e ainda colocou que em sua concepção a palavra oposição não 

deveria existir. Ainda, mencionou que nesses trinta dias de trabalho procurou sempre 

fazer o melhor e no que depender dele irá se empenhar ao máximo para fazer tudo da 

melhor maneira possível, colocando que irá acompanhar o trabalho do Prefeito, Vice-

Prefeito, Secretários e os cobrará quando for necessário, e pedirá a eles que venham à 

Câmara acompanhar o trabalho dos Vereadores e expor suas ideias e projetos. Para 

finalizar, pediu aos Senhores Vereadores que ocupem o espaço que a Câmara possui na 

rádio Planalto aos sábados a partir das 14h00min, divulgando o trabalho que realizam, 

também manifestou seu pesar pelo falecimento do Vereador do Município de Sertão, 

Cláudio Tim, mestre em farmácia, também lamentou o falecimento do Sr. Neri Vieira e 

pela tragédia de Santa Maria, ponderando que sirva de reflexão para todos, 

considerando uma irresponsabilidade o ocorrido e uma vergonha para o país.  O 

Vereador Adão pediu o uso da palavra, comunicando que na quinta feira, dia 31 de 

janeiro ele, a Vereadora Eni e o Vereador João estarão se deslocando a Porto Alegre e 



 

 

convidou os demais colegas que queriam ir para participar da Posse do novo Presidente 

da Assembleia Legislativa e na oportunidade irão visitar os gabinetes dos Deputados e 

no DEINFRA (Departamento Estadual de Infraestrutura), buscando a instalação de uma 

lombada eletrônica no trevo de acesso a Coxilha, pois há grande fluxo de pedestres e 

veículos no local, prevenindo com a medida acidentes e garantindo a segurança e 

também verificarão a possibilidade da instalação de lombada eletrônica no posto de 

combustíveis de Coxilha no sentido Coxilha a Passo Fundo, pedindo ao Senhor 

Presidente que solicitasse do Executivo Municipal um veículo para se deslocarem a 

Porto Alegre, relatando que em anos anteriores sempre o Executivo os disponibilizava, 

tendo em vista que o Legislativo não possui veículo próprio. Em seguida a Vereadora 

Eni pediu o uso da palavra, sugerindo que se fizesse uma escala para que todos os 

Vereadores participassem no Programa da Câmara na rádio Planalto. Logo após, o Vice-

Presidente devolveu a Presidência ao Vereador Valdir Graminho de Souza. Assumindo 

a Presidência, e como nada mais havia a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou a 

Sessão, marcando a próxima para o dia 04 de fevereiro de 2013, segunda-feira, às 

18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será assinada pelos 

seguintes Vereadores: 

 


