
 

 

ATA N°. 984 DO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e cinco 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 983 de dezoito 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 Adão Airton de Oliveira, 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 n° 1.419, de 15 de fevereiro 

de 2013, altera e dá nova redação ao § 3° do art. 3° da Lei Municipal 1.237, de 11 de 

novembro de 2010 e dá outras providências. O Senhor Presidente encaminhou para 

Análise das Comissões; Projeto de Lei n° 1.420, de 18 de fevereiro de 2013, 

estabelece o calendário de eventos Municipais a serem realizados no ano de 2013 e dá 

outras providências. O Senhor Presidente encaminhou para Análise das Comissões; 

Projeto de Lei n° 1.421, de 18 de fevereiro de 2013, fica o Poder Executivo 

autorizado a firmar Termo de Prestação de Serviço entre o Município de Coxilha - RS e 

o Centro de Triagem e Diagnóstico Regional da APAE de Passo Fundo – RS para o 



 

 

período de janeiro a dezembro de 2013 e dá outras providências. O Senhor Presidente 

encaminhou para Análise das Comissões; Projeto de Lei n° 1.422, de 19 de fevereiro 

de 2013, autoriza o Poder Executivo a firmar contrato com a Fundação Hospitalar 

Oftalmológica Universitária Lions (Hospital de Olhos Dyógenes Auildo Martins Pinto) 

e dá outras providências. O Vereador Miltom dos Santos Amarante pediu a retificação 

do Projeto, por estar incorreto o nome do contratante e sua qualificação; Indicação 

016/2013, em 22 de fevereiro de 2013, sugere ao Poder Executivo Municipal a 

construção de banheiros e vestiários, junto a Quadra de Futebol Sete Marcos Mateus 

Fortunato; Indicação 017/2013, em 22 de fevereiro de 2013, sugere ao Executivo 

Municipal a Construção de Redutor de Velocidade na Rua Natálio Vieira, próximo à 

Horta do Sr. Quadros; Indicação 018/2013, em 22 de fevereiro de 2013, sugere ao Executivo 

Municipal a construção de uma rampa com corrimão junto à entrada que dá acesso a Capela 

Mortuária. Logo após o Senhor Presidente suspendeu a Sessão por cinco minutos para as 

Comissões apresentarem seus Pareceres. Em seguida o Senhor Presidente passou para 

Ordem do Dia, onde constava o Projeto de Lei n° 1.414, de 30 de Janeiro de 2013. 

Em votação o Projeto obteve Aprovação Unânime. Em seguida o Senhor Presidente, 

solicitou ao primeiro Secretário que efetuasse a leitura do Parecer n° 007/2013 da 

Comissão Geral de Pareceres e Parecer nº007/2013 da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas que tratam do Projeto de Lei Nº 1.416/2013, 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. 

Prosseguindo, o primeiro Secretário, efetuou a leitura do Parecer n° 008/2013 da 

Comissão Geral de Pareceres e Parecer nº008/2013 da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas que tratam do Projeto de Lei Nº 1.417/2013, 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 primeiro Secretário, efetuou a leitura do Parecer n° 009/2013 

da Comissão Geral de Pareceres e Parecer nº009/2013 da Comissão de Orçamento 

e Tomada de Contas que tratam do Projeto de Lei Nº 1.418/2013, 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 

013/2013. Em discussão o Vereador Adão se manifestou em virtude que as mangueiras 

ultrapassam de quatorze anos, havendo desperdício de água e energia elétrica devido 

aos vazamentos ocasionados pelo calor. O Vereador também mencionou sobre os 

hidrômetros que foram instalados nas comunidades, relatando que foram doados para 

pessoas mais carentes, evitando assim o consumo excessivo de água. A Vereadora Eni 

também se manifestou a respeito dos hidrômetros, pois salienta que algumas casas já 

fazem o uso do mesmo e outras não utilizam, sugerindo ao Executivo a doação de 



 

 

hidrômetros na cidade e nos interiores para conscientizar o consumo racional de água, e, 

consequentemente terão menos problemas com as fossas, pois quanto mais água se usa, 

mais é eliminado para dentro das fossas, colaborando com os problemas do Saneamento 

Básico.  Ainda em discussão o Vereador Antonio se manifestou a respeito da 

importância dos hidrômetros, ponderando ser um sinal de controle de água, luz, posso 

negro e encanamento, pois considera que as despesas vão ser bem menores e um 

controle para o município informar o que está gastando. Ainda em discussão o Vereador 

João Eduardo Manica se manifestou, ressaltando que aconteceu um problema em sua 

casa, não estava chegando água até sua residência, ponderando que o hidrômetro estava 

funcionando, mas devido a algumas sujeiras, ocasionou entupimentos nos canos, com 

isso, o Vereador sugeriu ao Executivo a compra de um equipamento que indica onde 

existem vazamentos, evitando assim o desperdício de dinheiro Público, e também 

sugere que antes das instalações dos hidrômetros que seja verificado a situação da rede 

d’água em nosso município, pois faz anos que estão embaixo da terra. Em votação 

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

Indicação nº 014/2013. Em discussão o Vereador Miltom se manifestou dizendo que 

essa Indicação já foi discutida a tempo, e até hoje as pedras não foram espalhadas, e em 

vários locais da Camponesa até a granja de João Shimidt faz anos que a patrola não 

passa mais, pois os agricultores já começaram a colheita e não foram feitos os reparos 

solicitados. Em votação obteve Aprovação Unânime. Em seguida o Senhor Presidente 

colocou em discussão a Indicação nº 015/2013. Não houve manifestações e em 



 

 

votação, obteve Aprovação Unânime. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador 

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

presentes, mencionando que gostaria de fazer algumas solicitações a respeito do Esporte 

Clube Aymoré, onde foi feita a permuta e as obras estão paradas há muito tempo, e não 

sabe os motivos que as obras estão paradas, ponderando também que a grama foi 

plantada várias vezes, mas não se desenvolve, o Vereador também ressaltou que Clube 

cedeu sua área aqui no Centro para o município, mas está sendo construído  na Área 

Industrial, sugerindo ao Executivo mais reconhecimento com o Clube que passam de 

setenta anos de fundação,  também o Vereador elogiou a construção do salão, mas 

questionou sobre o campo do Aymoré pois as pessoas não estão praticando esportes. 

Ainda o Vereador solicita ao Executivo a cópia da minuta do contrato da permuta desta 

área, para que possam buscar verbas junto aos Deputados, solicitando também ao 

Senhor Presidente que seja feita uma Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. Dirceu 

Antunes, considerando uma pessoa muito boa em nossa comunidade e um grande 

amigo, dizendo ainda ser “colorado” e nunca discutiu com ninguém de futebol, 

salientando que através dessa Moção ele seja lembrado, onde a mesma deve ser assinada 

por todos os Vereadores. Após, o Senhor Presidente solicitou a Vereadora Eni Webber 

que ocupasse a Tribuna. A Vereadora Eni Webber saudou a todos os presentes, 

salientando ao Vereador Antonio os sentimentos pelo falecimento de seu irmão, onde a 

mesma não soube de seu falecimento. A Vereadora também convidou as mulheres para 

o III Encontro mais Mulher no dia dezenove de março de dois mil e treze, um evento ao 



 

 

dia Internacional da Mulher. O Vereador Adão pediu a palavra sugerindo ao Senhor 

Presidente e aos Vereadores para transferir o dia da Sessão para o dia seis de março de 

dois mil treze, em razão da Secretaria da Assistência Social estar comemorando o dia 

Internacional da Mulher, para que a Câmara também prestasse uma homenagem. A 

Vereadora Eni retomou a palavra concordando com as colocações do Vereador Adão, 

pois sugere que a Câmara de Vereadores não realizem apenas Sessões tradicionais, 

ponderando também mais participação nos eventos do município. O Vereador Antonio 

pediu a palavra, concordando que fosse prestada uma homenagem as mulheres, 

sugerindo também que a Sessão seja em um local e horário diferenciado, ressaltando ser 

uma maneira diferente de homenagear as mulheres. A Vereadora retomou a palavra, 

mencionando que foi procurada por algumas mães, por motivo de ter uma nova 

determinação do Executivo, pois a Escola de Educação Infantil terá turno integral até os 

quatro anos, portanto, a partir de quatro anos não haverá mais turno integral, ressaltando 

que muitas mães trabalham e não têm onde deixar seus filhos, sugerindo conversar com 

o Executivo para saber o motivo da determinação, pois as mães necessitam deixar seus 

filhos para que possam trabalhar. A Vereadora também questionou sobre a construção 

da nova Escola de Educação Infantil, pois a obra faz algum tempo que está parada, 

ressaltando que irá fazer um Pedido de Informação para saber o andamento da 

construção, pois se a mesma estivesse com a obra concluída, talvez não precisasse fazer 

restrição a estas crianças, sugerindo também que a Câmara de Vereadores enviasse um 

ofício solicitando informações. Também a Vereadora quer esclarecimento sobre a 



 

 

planilha de valores por hora de máquinas, referente ao Projeto n° 1.415, considerando 

importante a informação. O Vereador Miltom pediu a palavra salientado que foi 

questionado por alguns agricultores a respeito dessas pessoas terem recebido uma 

notificação de cobranças de serviços executados no ano de dois mil e nove, e que só 

agora foram cobrados, dizendo estarem surpresos com essas tais cobranças, pois os 

mesmos afirmam terem efetuado o pagamento tanto de óleo como do operador de 

máquina pelos serviços prestados, ponderando que não havia secretário de competência, 

com isso os agricultores terão que pagar novamente por erro do Executivo, 

considerando uma vergonha para o município. A Vereadora Eni retomou a palavra 

sugerindo fazer um Ofício ao Executivo para saber como funcionam os serviços 

prestados fora do horário de expediente, ressaltando que se as pessoas entrarem na 

justiça o município vai ter que pagar uma multa. O Vereador Antonio pediu a palavra 

questionando a respeito dos operadores de máquinas receberem dos agricultores pelos 

serviços prestados aos mesmos, salientando que isso não pode acontecer, ressaltando se 

foi autorização do Prefeito na época, pois se isso aconteceu, considera uma vergonha 

para a autoridade do município. O Vereador também mencionou a respeito da Escolinha 

de Educação Infantil, dizendo estar muito preocupado com as mães que trabalham e não 

tem onde deixar seus filhos, e disse ainda que foi até a Promotoria Pública juntamente 

com a Secretária da Educação para esclarecer dúvidas a respeito desse fato, ponderando 

que isso é uma regra do município, questionando também se o problema seria o espaço 

físico insuficiente, pois temos que saber o porquê as obras da creche nova estão paradas.  



 

 

A Vereadora Eni retomou a palavra questionando aonde as mães vão deixar seus filhos 

para que possam trabalhar, sugerindo o que poderiam fazer para ajudar essas mães, pois 

todas precisam trabalhar. O Vereador Adão pediu a palavra considerando ser importante 

saber os motivos que a creche não esta com a obra em andamento, salientando também 

que as obras deveriam ser concluídas em fevereiro de dois mil e treze onde constam 

informações extraoficiais, mas acredita que a creche esta apenas 30% (trinta por cento) 

de sua obra executada até o momento, questionando o que está acontecendo que não foi 

concluído, sendo que em outros municípios as obras já foram concluídas. O Vereador 

também salientou a respeito das máquinas trabalharem nos finais de semana, ressaltando 

que devem trabalhar apenas em horário comercial. A Vereadora Eni retomou a palavra 

relatando que se as máquinas trabalham nos finais de semana, o município não recebe, 

considerando uma renúncia de receita, podendo haver alguns apontamentos. O Vereador 

João pediu a palavra sugerindo fazer um Pedido de Informação a respeito se a creche 

têm multas contra a construtora, pois devem cumprir os prazos de entrega da obra, e 

também se as mães não puderem deixar seus filhos na Escola, serão mais pessoas 

desempregadas em nosso município. A Vereadora Eni retomou a palavra considerando 

também mais complicações para o nosso município, ainda questionou a respeito da 

resposta do ofício que foi enviado ao Executivo, sobre os esclarecimentos da devolução 

de valores do Projeto n° 1.414. O Senhor Presidente ressaltou que este foi mais um 

desafio para nós Vereadores, pois estamos finalizando mais um mês de trabalho 

produtivo, pois está havendo discussões. E também nós e nossa equipe de trabalho 



 

 

estamos nos empenhando o máximo para obter o melhor resultado possível, para que 

futuramente não sejam apontados irregularidades, e acredita que os trabalhos feitos pelo 

o Executivo estão sendo executados. Logo após, como nada mais havia a ser tratado, o 

Senhor Presidente encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 04 de março de 

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

aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


