
 

 

ATA N°. 983 DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dezoito 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 982 de treze de fevereiro de dois mil e 

treze, que depois de lida e submetida à apreciação foi Aprovada por Unanimidade. 

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

Livre, o Vereador João Eduardo de Oliveira Mânica, a Vereadora Eni Webber e o 

Vereador Miltom dos Santos Amarante solicitaram inscrição. Após o primeiro 

Secretário, Vereador Gilberto Maier Fernandes, efetuou a leitura da Pauta do Dia, que 

constavam: Projeto de Lei N° 1.416, de 08 de fevereiro de 2013 que dispõe sobre a 

contratação por tempo determinado de 04 Professores e 02 Monitores de Atividades 

para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 

37, IX, da Constituição Federal e dá outras providências. O Senhor Presidente 

encaminhou para Análise das Comissões; Projeto de Lei N° 1.417, de 08 de fevereiro 

de 2013 que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito especial no valor de R$ 75, 

43 (setenta e cinco reais com quarenta e três centavos), destinado ao Estado do Rio 

Grande do Sul referente ao saldo do Convênio n° 0214/2010 firmado com a Secretaria 

Estadual da Agricultura e da outras providências. O Senhor Presidente encaminhou para 

Análise das Comissões; Projeto de Lei N° 1.418, de 08 de fevereiro de 2013 que 

autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Parceria entre o município de Coxilha e 

a Fundação de Desenvolvimento Educacional e Cultural do sistema de Crédito 

Cooperativo- Fundação Sicredi, autoriza a abertura de um crédito no valor de R$ 

4.500,00 (quatro mil e quinhentos), e da outras providências. O Senhor Presidente 

encaminhou para Análise das Comissões; Indicação 013/13, em 13 de fevereiro de 

2013, sugere ao Executivo Municipal a troca das mangueiras pretas, por PVC e a 

extensão de rede D’água na comunidade de Entre Rios, e doação de Hidrômetros aos 

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

Eduardo de Oliveira Mânica e Miltom dos Santos Amarante); Indicação 014/13, em 18 

de fevereiro de 2013, sugere ao Executivo Municipal o patrolamento da estrada da 



 

 

Camponesa, que inicia na RS-135, próximo ao Pedágio, até a divisa com Povinho Velho 

(Mato Castelhano). (Autoria dos Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Eni Webber, 

João Eduardo de Oliveira Mânica e Miltom dos Santos Amarante) e Indicação 015/13, 

em 18 de fevereiro de 2013, sugere ao Executivo Municipal a Construção de Redutor 

de Velocidade na Avenida Fioravante Franciose, próximo a Exclusive (Centro de 

Atividade Física). (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° 006/2013 da Comissão Geral de Pareceres e Parecer 

nº006/2013 da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas que tratam do Projeto 

de Lei Nº 1.415/2013, 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 ressaltou que 

vai fazer um Pedido de Informação, questionando sobre o montante dessas dívidas, 

como estão sendo cobradas e a que época elas se referem. Em discussão o Vereador 

Adão questionou ao Senhor Presidente o que é FRAIEC, ponderando também que o 

Projeto cita a cobrança no débito e também em três parcelas, deixando dúvidas quanto 

ao Projeto, diante disso, o Vereador quer melhor informação. Em discussão a Vereadora 

Eni se manifestou relatando que FRAIEC é um fundo de incentivo para as novas 

empresas que se instalam no município, ressaltando que as dívidas do FRAIEC não 

estão neste Projeto n° 1.415. Em votação, o Projeto, obteve Aprovação Unânime. Em 

seguida o Senhor Presidente colocou em discussão a Indicação nº 009/2013. Em 

discussão o Vereador Adão relatou que essa Indicação é muito importante, 

mencionando que viu pela primeira vez no município de Sertão todos os gastos, e ainda 

o que o município arrecadou mensalmente, considerando uma transparência para os 

Vereadores e a comunidade saber o que está sendo feito com o dinheiro Público. Em 

discussão a Vereadora Eni se manifestou, considerando também muito importante para 

os Vereadores e a comunidade saber o quanto o município arrecada e o que gasta, 

questionando se as Indicações que são Aprovadas são acatadas pelo Executivo, 

mencionando que às vezes os Vereadores elaboram Indicações sem saber se o Executivo 

tem orçamentos para gastar, considerando um dever de o Executivo informar ao 

cidadão. Ainda em discussão o Vereador Antônio considera também muito importante 

saber o quanto foi gasto e o que foi arrecadado, ponderando não haver necessidade de 



 

 

Pedido de Informação, considerando um compromisso da Administração, pois todos os 

Vereadores têm o direito e dever de saber onde o dinheiro está sendo utilizado, disse 

ainda, que a Câmara de Vereadores também tem o dever de publicar em seu mural o que 

foi gasto e arrecadado. Ainda em discussão a Vereadora Eni ressaltou que o Pedido de 

Informação só foi elaborado devido ao Executivo não estar publicando no mural. Em 

votação, obteve Aprovação Unânime. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

discussão a Indicação nº 010/2013. Em discussão o Vereador Adão parabenizou a 

Vereadora Eni pela sua iniciativa, sendo que a Indicação foi de sua autoria, ressaltando 

a importância do meio ambiente, pois esta sendo desmatado e não foi feito o replantio, 

mencionando também que no município de Sertão foi feito uma parceria com a RGE, 

onde foram plantadas várias qualidades de mudas, diante disso, sugerindo que o  

município de Coxilha adote uma medida semelhante a essa. Em discussão a Vereadora 

Eni se manifestou ponderando que o Projeto de arborização vai uniformizar a plantação 

de árvores na cidade, ainda tornará o clima da cidade mais agradável e o bem estar pra 

toda população, com isso trará benefícios ao meio ambiente. Ainda em discussão o 

Vereador Antônio relatou que já foram feitas várias Indicações para arborizar a cidade, 

mas não foram executadas, ressaltando que em primeiro lugar o Prefeito deve 

padronizar a cidade, pois as árvores devem ser plantadas em lugar certo, para que no 

futuro não sejam derrubadas. Em votação, obteve Aprovação Unânime. Em seguida o 

Senhor Presidente colocou em discussão a Indicação nº 011/2013. Em discussão o 

Vereador Adão ressaltou que essa Indicação não precisaria passar pelo Plenário, 

relatando que as pessoas estão indignadas pelas péssimas condições que se encontra a 

mesma, dizendo ainda, que em alguns locais está havendo atolamentos, com isso as 

pessoas dessa comunidade estão pensando em transferir o emplacamento de seus 

veículos para municípios vizinhos, devido à indignação, ponderando também com a 

chegada do ano letivo e da colheita sejam feitos os reparos necessários. O Vereador 

sugeriu que o Executivo disponibilizasse de mais máquinas para agilidade no 

andamento da melhoria das estradas. Ainda em discussão o Vereador Miltom concordou 

com o Vereador Adão, relatando que as estradas do município estão em péssimas 

condições, não havendo condições de trafegabilidade, mencionando ainda que está 

chegando à colheita e o transporte escolar, ponderando que não vão conseguir fazer os 

reparos necessários, para que haja boas condições de trafegabilidade. Em discussão a 

Vereadora Eni mencionou que nosso município não parece que é essencialmente 



 

 

agrícola, relatando que as estradas deveriam estar em boas condições para colheita, 

sugerindo fazer um mutirão, sugerindo a contratação de patrolas, diante disso, dará mais 

condição de trafegabilidade. Ainda em discussão o Vereador Antônio mencionou que 

concorda com os Vereadores, pois são necessárias as melhorias das estradas, mas relata 

que só patrola não vai resolver o problema, dizendo ainda que o município disponibiliza 

de dois caminhões, sugerindo marcar uma reunião com o Prefeito para a contratação de 

mais caminhões para transportar pedras para o cascalhamento. Em discussão o Vereador 

João se manifestou dizendo que em conversa com os agricultores da Fazenda 

Bertangnolli, os mesmos ressaltaram que irão fazer a transferência dos veículos 

emplacados em Coxilha para Passo Fundo, pois os agricultores estão esperando 

melhorias nas estradas, em várias propriedades do município de Coxilha, e também 

considera importante uma conversa com o Prefeito para saber a melhor solução cabível. 

Ainda em discussão o Senhor Presidente questionou o que a Câmara de Vereadores fez 

nos anos que passaram, pois deixaram ficar nessa situação as estradas, questionando se 

os Vereadores não foram procurar uma solução, ponderando também se não tinha um 

administrador a quatro anos atrás, pois considera vergonhoso chegar nessa situação. 

Ainda em discussão o Vereador Miltom se manifestou relatando que foram feitas várias 

Indicações, e que as mesmas ficavam engavetadas, ressaltando também se era o 

secretário que não tinha competência de fazer ou o Prefeito que não autorizava. Ainda 

em discussão o Vereador Fernando mencionou que fizeram várias Indicações com o 

Vereador Miltom e os demais Vereadores, ressaltando que em alguns casos eram feitos 

remendos, e em outros não eram feito nada, ponderando que essa era a realidade, e que 

não foram os Vereadores que deixaram chegar nessa situação.  Em discussão o 

Vereador Adão se manifestou mencionando ao Vereador Antonio que o Executivo tem 

dinheiro em caixa para a contratação de mais máquinas, salientando que não tem nada 

contra a administração, e também quer trabalhar e aprovar Projetos em prol da 

comunidade. Ainda em discussão o Vereador Alberto se manifestou lamentando o 

desleixo do município, pois acha que realmente está deixando a desejar, mas sugere que 

agora não devemos discutir o que a administração passada fez ou deixou de fazer, 

ressaltando que devemos nos preocupar com esses quatro anos, concordando também 

em conversar com o Prefeito para a contratação de mais caminhões e máquinas, para 

facilitar o escoamento da produção e do transporte escolar, e também é a favor de dar 

condições de trabalho aos agricultores, pois considera a agricultura o nosso esteio. Em 



 

 

votação, obteve Aprovação Unânime. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

discussão a Indicação nº 012/2013. Em votação, obteve Aprovação Unânime. Após, o 

Senhor Presidente solicitou ao Vereador João Eduardo de Oliveira Mânica que ocupasse 

a Tribuna. O Vereador cumprimentou aos presentes mencionando que muitas vezes eles 

são taxados como Vereadores da oposição, por não ser da mesma coligação do Prefeito 

atual, ressaltando que estão aqui na Casa pelo desenvolvimento de Coxilha, muitas 

vezes são mal interpretados pelas pessoas, por algumas palavras que são usadas, 

dizendo que desde pequeno tem um costume do que tem pra falar, fala na cara da 

pessoa, sem precisar mandar recado, mesmo não sendo conveniente, diante disso, 

considera que através do diálogo chegamos a um acordo. O Vereador disse ainda que 

foi procurado por algumas pessoas para saber como estava a nossa situação na Câmara 

de Vereadores, respondendo que está tendo um bom andamento, pois há diálogo e 

discussões, e acredita que fica tudo esclarecido dentro da Casa, e não fora da Casa, 

ressaltando ainda que pessoas falaram que o Vereador Gilberto fez comentários no 

Posto de Saúde que nós Vereadores estamos na Casa só para “incomodar”, mas o 

Vereador João acredita que poderia ser perseguição política contra o Vereador Gilberto, 

mas foi mais de uma pessoa que confirmou a mesma história, salientando que vai 

“incomodar”, mas em prol da comunidade. O Vereador Gilberto pediu a palavra 

questionando ao Vereador João que estas pessoas têm nomes, e que não têm nada contra 

ninguém, pois está na Secretaria da Saúde há dez anos e nunca teve divergências com 

ninguém, ressaltando que não é “pia bagaceiro”, dizendo ser uma pessoa correta. O 

Vereador João retomou a palavra mencionando que está fazendo apenas um 

esclarecimento, não uma denúncia, pois abriu espaço ao Vereador Gilberto se 

manifestar, salientando que não vai trazer os nomes das pessoas, pois essas não vão 

poder se manifestar para se defender. O Vereador disse ainda, que ele usou esse assunto 

em Pauta para ficar esclarecido a todos os Vereadores, pois se houver esse tipo de 

conversa, podemos esclarecer aqui dentro da Casa. O Vereador Adão pediu a palavra, 

dizendo não estar preocupado com o que os outros falam dele, pois foi eleito para 

defender todo o povo de Coxilha, mas sabe que não irá agradar a todos, mencionando 

que os Vereadores devem evitar este tipo de conversa um do outro, evitando esse tipo de 

situação. O Vereador Gilberto pediu a palavra ressaltando que está na Secretaria da 

Saúde para atender a necessidade da população, sugerindo não trazer esse tipo de 

assunto dentro da Casa para serem discutidos em Tribuna. Retomando a palavra o 



 

 

Vereador João manifestou sua indignação, para não haver novamente outro tipo de 

conversa. O Senhor Presidente ressaltou aos Vereadores que está Casa jamais vai 

admitir problemas pessoais, portanto, que seja a primeira e última vez que fatos como 

esses aconteçam no Plenário, pois será obrigado a cortar a palavra. Após, o Senhor 

Presidente solicitou a Vereadora Eni Webber que ocupasse a Tribuna. A Vereadora 

mencionou a importância da participação dos Vereadores no Programa da Câmara na 

Rádio Planalto, sugerindo também que os mesmos participem, e que as notícias do 

Programa da Câmara sejam mais claras possíveis. A Vereadora disse também que irá 

fazer alguns Pedidos de Informações, a respeito do andamento do Projeto Municipal de 

Saneamento Básico e Projeto Municipal de Habitação, pois está terminando o prazo que 

o Município tem para fazer esses planos municipais, pois se não apresentarem na época 

correta o município vai perder o Financiamento do Governo Federal, com isso a nação 

não vai disponibilizar verbas para o saneamento básico e habitação, e também irá fazer 

um Pedido de Informação a respeito do montante dessas dívidas a que se refere no 

Projeto n° 1.415/13, que foi aprovado nesta Sessão. O Vereador Adão pediu a palavra, 

ressaltando a respeito do Programa da Câmara de Vereadores, sugerindo fazer um 

informativo do nosso trabalho, para distribuir a comunidade, para que as pessoas 

possam acompanhar. A Vereadora Eni retornou a palavra salientando que as pessoas 

deixam de escutar o Programa da Câmara de Vereadores nesse novo horário, pois já 

estavam habituados com o Programa da Câmara que era junto ao da Prefeitura. O 

Vereador Fernando pediu a palavra sugerindo a Rádio Planalto à possibilidade que o 

Programa da Câmara seja após o da Prefeitura. A Vereadora Eni retornou a palavra 

sugerindo também que a Câmara de Vereadores encaminhasse um Ofício a Rádio 

Planalto para antecipar o horário. A Vereadora também mencionou que irá elaborar 

Indicações que posteriormente estarão em Pauta nesta Casa, também questionou como 

aumentar a participação da população em geral nas Sessões, sugerindo em fazer uma 

vez por mês uma Tribuna Popular, onde as pessoas possam manifestar seus anseios, 

preocupações e suas opiniões em relação ao município. Em seguida, o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Miltom dos Santos Amarante que ocupasse a Tribuna. 

O Vereador saudou aos presentes, manifestando a respeito das estradas, sugerindo ao 

Senhor Presidente marcarem uma reunião na próxima segunda-feira com o Prefeito 

Municipal, para tratarem de assuntos referentes aos reparos nas estradas do interior. O 

Vereador também ressaltou que esteve juntamente com o Vereador Adão em uma 



 

 

audiência com o Prefeito sobre a passagem de máquinas agrícolas em nosso Município, 

pois em conversa sugeriu que estarão proibidos o estacionamentos de veículos por 

sessenta dias do lado direito de quem desce desde o trevo próximo a secretária de 

agricultura até a Prefeitura, onde serão feito placas de regulamentação de proibido 

estacionar, com isso não será necessária à retirada do cordão Central da Avenida Darcy 

Antônio Vicenzi, de acordo com a Indicação feita pelo Vereador Alberto, onde a 

população fez um abaixo-assinado contra a retirada do cordão Central da Avenida, e 

também em conversa com o Prefeito o mesmo se comprometeu em fazer uma perimetral 

em um lado do Município, o Vereador sugeriu que os Vereadores sentassem juntamente 

com o prefeito para discutir o melhor local. O Vereador Gilberto pediu a palavra 

questionando quem irá fiscalizar essa proibição. O Vereador Miltom retornou a palavra 

salientando que irão colocar placas indicando a proibição. O Vereador Fernando pediu a 

palavra sugerindo divulgar na Rádio o período e o local da proibição. Logo após, como 

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

próxima para o dia 25 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: 

 


