
 

 

ATA N°. 982 DO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos treze dias do mês de fevereiro 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 solicitou ao segundo Secretário, Vereador Fernando Albuquerque, 

que efetuasse a leitura da Ata Nº 981 de quatro de fevereiro 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 da comunidade em especial ao ex Vereador 

Neri Gomes, coordenador dos trabalhos do Partido dos Trabalhadores de Passo Fundo. 

Prosseguindo a Sessão, o Senhor Presidente abriu espaço para inscrições à Tribuna 

Livre, o Vereador Adão Airton de Oliveira, a Vereadora Eni Webber solicitaram 

inscrição. Após o primeiro Secretário, Vereador Gilberto Maier Fernandes, efetuou a 

leitura da Pauta do Dia, que constavam: Projeto de Lei nº 1.415, de 04 de fevereiro 

de 2013, que dispõe sobre a dispensa da incidência de multas e juros da dívida ativa no 

Município de Coxilha e dá outras providências. O Senhor Presidente encaminhou para 

Análise das Comissões; Indicação 009/13, em 05 de fevereiro de 2013 que sugere ao 

Executivo Municipal que todos os meses disponibilizem no quadro mural da Câmara de 

Vereadores a Arrecadação e Gastos do mensal do Município. (Autoria dos Vereadores: 

Adão Airton de Oliveira, Eni Webber, João Eduardo de Oliveira Mânica e Miltom dos 

Santos Amarante); Indicação 010/13, em 05 de fevereiro de 2013 que sugere ao 

Executivo Municipal que seja elaborado Projeto de arborização urbana com posterior 

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

Eduardo de Oliveira Mânica e Miltom dos Santos Amarante); Indicação 011/13, em 13 



 

 

de fevereiro de 2013 que sugere ao Executivo Municipal que seja feito o patrolamento 

da estrada da comunidade de Entre Rios, que inicia na Transbrasiliana até a divisa do 

Município de Pontão. (Autoria dos Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Eni Webber, 

João Eduardo de Oliveira Mânica e Miltom dos Santos Amarante) e Indicação 012/13, 

em 13 de fevereiro de 2013 que sugere ao Executivo Municipal que seja feito o 

patrolamento e cascalhamento da estrada que liga comunidade do Engenho D’ Água que 

iniciam na ERS-463 até a ponte da divisa da comunidade Arroio de Fátima. (Autoria 

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

Mânica e Miltom dos Santos Amarante). Em seguida o Senhor Presidente passou para 

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

005/2013 da Comissão Geral de Pareceres e Parecer nº005/2013 da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas que tratam do Projeto de Lei Nº 1.414/2013, 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, a Vereadora Eni pediu na última sessão o porquê da devolução 

do dinheiro, que houvesse explicações sobre o motivo pelo qual o município não 

utilizou o dinheiro destes recursos, e como Membro da Comissão de Orçamentos e 

Tomadas de Contas foi contra o Parecer, pedindo Vistas do Projeto por quinze dias. Em 

discussão o Vereador Miltom se manifestou dizendo ser uma tristeza para o município 

perder R$ 10.519,75 (dez mil e quinhentos e dezenove reais com setenta e cinco 

centavos) sendo uma falta de competência do secretário que fez o Projeto, mencionando 

que os Projetos não estão sendo elaborados corretamente, com isso o município acaba 

perdendo as verbas que não foram utilizadas e terão que serem devolvidas.  Ainda em 

discussão o Projeto o Vereador Adão salientou que há muito descaso da administração 

passada, pois é muito difícil o município conseguir verba, relatando que depois terão 



 

 

que devolver esse dinheiro por terem más administradores, pedindo também o porquê 

da devolução destes recursos. Ainda em discussão o Vereador Antônio cumprimentou a 

todos agradecendo a presença do ex Vereador de Passo Fundo Neri Gomes, dizendo 

também ser preocupante devolver dinheiro, mas o Prefeito atual está cumprindo com o 

dever dele e não está na Casa para criticar o Prefeito anterior e nem Vereadores que 

estavam nesta Casa, pois é um dinheiro que sobrou da aquisição de calcário e de um 

trator, dizendo não ser uma incompetência, pois isso acontece em qualquer setor 

administrativo. Ressaltando também que se o Senhor Presidente fizer alguma coisa 

errada o Vereador estará junto para tentar concertar, pois é um dever de quem faz parte 

da administração saber o que esta acontecendo, e a partir de agora procurar acertar, e se 

a administração estiver errada, antes de fazer a critica procurar para conversar o porquê 

estão fazendo as coisas erradas, pois são nove Vereadores e todos querem o bem do 

município. O Senhor Presidente lamenta que fatos como esses aconteceram na 

administração passada no Executivo, e através de um acordo entre os Vereadores será 

aceito o Pedido de Vistas da Vereadora Eni até a próxima Sessão. Em seguida o Senhor 

Presidente colocou em discussão a Indicação nº 007/2013. O Vereador Adão Airton de 

Oliveira se manifestou parabenizando a iniciativa do Vereador Alberto, pois é uma 

satisfação ter feito essa Indicação junto aos demais Vereadores. Dizendo ainda que não 

vai mais falar da administração passada, pois nesses quatro anos que passaram não foi 

realizado campeonatos, mencionando que a partir desta Indicação sejam realizados 

campeonatos de futebol sete e de bochas, colocando-se a disposição para colaborar, 

ponderando ser desportista e tem conhecimento, principalmente de bochas, 

mencionando que  no ano que passou ele havia organizado no município um 

campeonato de bochas, pois o município necessita de lazer nos finais de semana. Em 

discussão o Vereador Alberto Mânica Ramos se manifestou relatando que a Indicação 



 

 

foi um compromisso dele na campanha, pois no ano eleitoral passou por várias casas 

mencionando que a meta dele era o esporte, pois considera ser educação e lazer, dizendo 

que enquanto estão no esporte acredita que não estarão nas ruas se envolvendo com 

outras coisas que não vêm de encontro à família e a comunidade. E ainda disse que 

concorda que o esporte ficou abandonado, e com a colaboração espontânea do Vereador 

Adão podem ter certeza que terá muitos campeonatos integrando a cidade como as 

demais comunidades do interior. Ainda em discussão a Vereadora Eni Webber 

parabenizou o Vereador Alberto pela iniciativa, e gostaria que fossem incluídas outras 

modalidades esportivas, justamente para incentivar a prática de esportes, pois estamos 

nos encaminhando para as olimpíadas, e considera proporcionar lazer nos finais de 

semana em nosso município. Ainda em discussão o Vereador Antônio Antunes da Silva 

disse não lembrar quem era o dirigente de desporto, que na época foram realizados 

campeonatos de futebol de salão, pois diz ter em sua casa o último troféu de campeão. 

Mencionando também que equipes de Coxilha se deslocavam para Passo Fundo para 

realizarem jogos entre amigos. Também o Esporte Clube Aymoré disputou um 

campeonato de futebol de campo no Parque Farroupilha de Passo Fundo, onde o mesmo 

sagrou-se campeão. Dizendo ainda que faz o transporte escolar e transporta dois à três 

jovens que estão treinando em Passo fundo, relatando que a Indicação não é somente 

para futebol e bocha, mas para todos os esportes. Em discussão o Vereador João 

Eduardo de Oliveira Mânica disse que no último campeonato de futebol sete, 

mencionando não lembrar quem foi o responsável, onde acabou não terminando o 

campeonato de futebol sete, pois houve um desentendimento entre os jogadores, com 

isso a partida foi interrompida, sendo que até hoje o campeonato não foi finalizado. 

Dizendo ainda que estão todos dispostos a fazer o possível para realizar uma olimpíada 

aqui em Coxilha, onde comece e termine da melhor forma para todos. Em votação, 



 

 

obteve Aprovação Unânime. Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão a 

Indicação nº 008/2013. O Vereador Adão diz saber da necessidade que o município 

tem a contratar um médico veterinário, mas que essa contratação seja de uma pessoa 

com capacidade e que tenha conhecimento da função de veterinário, e não uma pessoa 

que passe receita de medicação por telefone ou mesmo ir às propriedades de salto alto, 

sendo que recebeu reclamações da população em geral. Disse ainda que quando os 

Vereadores forem nas propriedades do interior, os mesmos não sejam questionados a 

respeito da contratação do mesmo.  Houve manifestações e em votação, obteve 

Aprovação Unânime. Em discussão o Pedido de Informação nº 002/2013, não houve 

manifestações, e em votação obteve Aprovação Unânime. Em discussão o Pedido de 

Informação nº 003/2013, não houve manifestações, e em votação obteve Aprovação 

Unânime. Em discussão o Pedido de Informação nº 004/2013, não houve 

manifestações, e em votação obteve Aprovação Unânime. Após, o Senhor Presidente 

solicitou ao Vereador Adão Airton de Oliveira que ocupasse a Tribuna que o mesmo 

terá quinze minutos. O Vereador cumprimentou aos presentes, relatando que será breve 

em suas manifestações, mencionando que talvez esteja atrapalhando alguém em seus 

afazeres, pois o Vereador que se elege deve ter muitos assuntos pra falar na Tribuna, 

ressaltando que aqui é a casa do povo e aqui o Vereador pode se manifestar as suas 

satisfações e também as suas insatisfações, ponderou que os Vereadores não estão aqui 

só para assinar o livro Ata, e não dizem para que foram eleitos. O Vereador disse ainda 

que cada vez que falta luz, ao mesmo tempo falta água no município, e também 

ressaltou se queimou o motor do gerador que foi adquirido na Administração 1997/ 

2000, ponderando priorizar o abastecimento da água em nosso município, pois a luz 

seguidamente faltará, solicitando o concerto do gerador, diante, disso diminuirá a falta 

frequente d’água em nosso município. Também o Vereador fez um agradecimento 



 

 

especial ao ex Vereador de Passo Fundo Neri Gomes pela presença e que seja bem 

vindo em nossa Casa. Em seguida o Senhor Presidente solicitou a Vereadora Eni 

Webber que ocupasse a Tribuna que terá quinze minutos para sua manifestação. A 

Vereadora saudou aos presentes e ao ex Vereador Neri Gomes pela presença, salientou 

sobre a Indicação 007/2013 questionando onde o município realizará os campeonatos, 

pois o ginásio e o campo estão interditados, e ainda discorreu sobre o motivo pelo qual 

não foi feito as reformas no ginásio, também sobre o gramado do campo sugeriu que 

contratem uma empresa que faça a manutenção e acredita que necessita de Projeto de 

irrigação para que a grama esteja em boas condições para serem realizados os jogos. 

Também ponderou a respeito dos terrenos onde a maioria não há escrituras, pois na 

Gestão passada fez várias sugestões ao Prefeito, mas quem ordena é somente o Prefeito, 

e devido às irregularidades as pessoas não conseguem fazer financiamentos por não ter 

escrituras, sugerindo elaborar um Projeto de se efetuar uma regularização fundiária 

nesse município. Disse também que autorizada pelo Senhor Presidente foi até a IMED 

buscar capacitação para nós Vereadores, onde ficaram de elaborar um Projeto de 

capacitação para apresentar na próxima segunda feira dia dezoito de fevereiro de dois 

mil e treze as dezessete e trinta fazer uma explanação aos Vereadores. Também 

salientou sobre o georreferenciamento da cidade que esta ultrapassada e é de grande 

importância, como já foi sugerido na Gestão passada, e isso é algo que não custa muito 

barato, pois é preciso contratar uma empresa que faça esse tipo de serviço. Também 

mencionou sobre as fossas que em conversa com o secretário de Obras o mesmo disse 

que a situação está difícil, pois onde eram depositados os resíduos está transbordando, 

ainda discorreu que o Ministério Público não está autorizando que se faça outro 

depósito, relatando que está em estado de calamidade a situação do esgotamento 

sanitário do nosso município, ponderando o que vai ser do município a respeito do 



 

 

saneamento básico e o que vamos esperar acontecer para tomar providências. O 

Vereador Adão Airton de Oliveira pediu o uso da palavra mencionando que agora o 

município dispõe da secretaria do meio ambiente, mencionando que seja cobrado a 

elaboração de um Projeto já que o secretario Ernani demonstrou boa vontade em 

desempenhar sua função como secretario, diante disso, o Vereador tem certeza que o 

secretário elaborará um Projeto neste sentido para que o problema seja solucionado o 

mais breve possível. Retomando a palavra a Vereadora Eni sugeriu ao Presidente que 

seja feito um Ofício para serem tomadas as devidas providências. Para finalizar a 

Vereadora salientou a respeito da escola noturna, pois quem quer estudar no turno da 

noite precisa se deslocar do município, questionando o que podemos fazer a respeito 

desse fato. Logo após, como nada mais havia a ser tratado, o Senhor Presidente 

encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 18 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: 

 


