
 

 

ATA N°. 985 DO DIA 04 DE MARÇO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos quatro dias do mês de março 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 984 de vinte e cinco de fevereiro de dois mil e treze, 

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

Senhor Presidente convidou os Vereadores para uma palestra em Não Me Toque dia 

seis de março de dois mil e treze, sugerindo fazer uma lista a quem quiser participar, e 

também agradeceu a presença da comunidade e ao Júlio Gerente do Sicredi.  

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

Livre, o Vereador Adão Airton de Oliveira, Vereador João Eduardo de Oliveira 

Manica, Vereadora Eni Webber, Vereador Alberto Manica de Ramos solicitaram 

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

leitura da Pauta do Dia, que constavam: Projeto de lei n° 1.423, de 26 de fevereiro de 

2013. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Hospital da Cidade de Passo 

Fundo/RS, para atendimento médico-hospitalar e laboratorial à população do Município 

de Coxilha. O Senhor Presidente encaminhou para Análise das Comissões; Leitura do 

Ofício nº 045/2013 que trata da retificação do Projeto de Lei nº 1.422/2013; Indicação 

019/2013, em 04 de março de 2013. Sugere ao Executivo Municipal que seja elaborado 



 

 

um Projeto de Georreferenciamento do Município. (Autoria dos Vereadores: Adão 

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

Amarante); Indicação 020/2013, em 04 de março de 2013. Sugere ao Executivo 

Municipal que seja elaborado um Projeto de Regularização Fundiária no Município. 

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

Oliveira Mânica e Miltom dos Santos Amarante); Pedido de Informação N°005/2013, 

de autoria dos Vereadores Adão Airton de Oliveira Eni Webber, João Eduardo Mânica, 

Miltom dos Santos Amarante, requerem informações sobre o andamento da construção 

das novas instalações da Escola de Educação Infantil Tia Sila. Se os prazos estão sendo 

cumpridos. Planilha do andamento da obra. Qual o montante gasto até o momento? 

Copia da licitação e orçamentos que antecederam o processo licitatório (planilha de 

gastos e de custos). Todas as informações disponíveis para que possamos entender a 

execução da obra, uma vez que já deveria estar concluído segundo anúncio da 

administração anterior; Pedido de Informação Nº006/2013, de autoria dos Vereadores 

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

Amarante, requerem informações referentes ao andamento do Projeto da Praça Central 

de Coxilha; Pedido de Informação Nº007/2013, de autoria dos Vereadores Adão 

Airton de Oliveira, Eni Webber, João Eduardo Mânica, Miltom dos Santos Amarante, 

requerem informações sobre o montante de dividas e a que épocas correspondem, 

referente ao Projeto de Lei n° 1.415/13 e Pedido de Informação nº008/2013, de 

autoria dos Vereadores Adão Airton de Oliveira, Eni Webber, João Eduardo Mânica, 

Miltom dos Santos Amarante, requerem informações referentes ao Projeto Municipal de 



 

 

Saneamento Básico. 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, solicitando ao primeiro Secretário que efetuasse 

a leitura do Parecer n° 010/2013 da Comissão Geral de Pareceres e Parecer 

nº010/2013 da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas que tratam do Projeto 

de Lei Nº 1.419/2013, 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° 011/2013 da Comissão Geral de Pareceres e Parecer 

nº011/2013 da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas que tratam do Projeto 

de Lei Nº 1.420/2013, 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° 012/2013 da Comissão Geral de Pareceres e Parecer 

nº012/2013 da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas que tratam do Projeto 

de Lei Nº 1.421/2013, 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 a Vereadora Eni se manifestou salientando 

que a mesma teria dúvidas sobre o Projeto, pois questionou se o valor pago 

mensalmente pelo Municipio de R$ 383,83 (trezentos e oitenta e três reais e oitenta e 



 

 

três centavos) era individual ou para todos os usuários. O Vereador Miltom se 

manifestou afirmando que o valor é individual. Em votação o Projeto, obteve 

Aprovação Unânime. Em seguida, o primeiro Secretário, efetuou a leitura do Parecer 

n° 013/2013 da Comissão Geral de Pareceres e Parecer nº013/2013 da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas que tratam do Projeto de Lei Nº 1.422/2013, 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 

016/2013. Não houve manifestações e em votação, obteve Aprovação Unânime.  Em 

seguida o Senhor Presidente colocou em discussão a Indicação nº 017/2013. Não houve 

manifestações e em votação, obteve Aprovação Unânime. Em seguida o Senhor 

Presidente colocou em discussão a Indicação nº 018/2013. Em discussão o Vereador 

Antonio se manifestou ponderando que foram feitas várias Indicações para construção 

da rampa na Capela Mortuária, mas até o momento a mesma não foi construída, 

ponderando que pessoas com deficiência precisam de ajuda para entrarem na Capela, 

pois durante os últimos quinze dias perderam aproximadamente quatro pessoas do 

município, mas acredita que o Prefeito ao receber esta Indicação irá fazer a rampa, pois 

acredita que é um compromisso nosso de cobrar, dizendo ainda que é preciso ter boa 

vontade e interesse, ponderando que não é necessário muito material para essa 

construção. O Vereador Adão se manifestou dizendo que essa Indicação é de extrema 

importância, mas até o momento não foram tomadas providências, pois muitas pessoas 



 

 

precisam de ajuda para ter acesso ao local, o Vereador também sugeriu a construção de 

um banheiro Público fora da Capela, para as pessoas que visitam o local nos finais de 

semana e em horários em que a Capela esta fechada. 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 

nos últimos dias perderam várias pessoas no município, salientando que a Capela 

Mortuária esta sendo bem utilizada há quatorze anos, mas durante todos esses anos não 

foram feitas as manutenções necessárias, e também elogiou o Sr.Valdir Frazão 

responsável da Capela, pois efetuou a limpeza com êxito. O Vereador também solicitou 

que seja adotado o nome da Capela Mortuária, como Sra. Lourdes Vieira Pinto, pois 

considera uma família tradicional em nosso Município, pois participava de todas as 

atividades da Terceira Idade, colaborando também com a venda da área para a 

ampliação do Cemitério por um valor simbólico, diante disso, nada mais justo fazer esta 

homenagem a ela. O Vereador também mencionou a respeito do antigo salão do 

Aymoré, por ser uma construção muito antiga está desabando, sugerindo que o 

município disponibilize de outro local para as pessoas realizarem os cultos, evitando 

assim uma tragédia, O Vereador Antonio pediu a palavra mencionando sobre as 

pequenas reformas da Capela Mortuária, questionando o que aconteceu que deixaram 

ficar nesse estado, considerando vergonhoso para o Município, mas em conversa com o 

Secretário foi elaborado os serviços, e também o Vereador comentou sobre as reformas 

que estão sendo necessitadas na Capela, pois considera um lugar que deve estar em 

ótimas condições para receberem os entes queridos. O Vereador também questionou a 



 

 

respeito do valor das taxas que são cobradas das carneiras que são tiradas, ressaltando se 

vale a pena pagar. A Vereadora Eni pediu a palavra salientada que não necessita fazer 

essa Indicação, pois a acessibilidade é um direito assegurado por Lei, pois deveria ser 

regulamentada, a Vereadora também parabenizou a limpeza do Cemitério, pois acha que 

deve ser um ambiente agradável para diminuir a tristeza e o pesar das pessoas, também 

concorda em sugerir e exigir que se façam todas as reformas necessárias no Cemitério e 

na Capela. O Vereador Adão retomou a palavra agradecendo a presença do Júlio 

Gerente do Sicredi e os demais presentes.  Após, o Senhor Presidente solicitou ao 

Vereador João Eduardo de Oliveira Manica que ocupasse a Tribuna. O Vereador saudou 

aos presentes, relatando registrar os sentimentos para a família Faedo, pelo falecimento 

da Sra. Marisa Faedo, pois era mãe de uma grande amiga sua. O Vereador também 

mencionou a respeito da lareira que foi construído na Capela Mortuária, sugerindo que 

seja instalado um climatizador, pois considera mais útil, tanto no inverno quanto no 

verão, para que o ambiente fique mais agradável. Também o Vereador mencionou a 

respeito do Globo Repórter de sexta- feira passada, mencionando sobre a reportagem de 

uma cidade pequena com 1.300 (mil e trezentos) habitantes onde na mesma existem 

cinco agroindústrias, pois chamou atenção do Vereador, devido ao nosso Município ser 

pequeno, ele é privilegiado, próximo de cidades polo, questionando o porquê não 

conseguimos o desenvolvimento de nosso Município, salientando também firmar um 

compromisso de fazer o desenvolvimento, pois todos tem capacidade de fazer 

acontecer. O Vereador Adão pediu a palavra mencionando que na Capela Mortuária 

havia quatro ventiladores no teto e agora tem apenas dois, questionando se foram 



 

 

retirados para concerto, pois devido ao calor dois ventiladores não irão solucionar o 

problema, considerando a ideia do Vereador João de grande importância. O Vereador 

Miltom pediu a palavra mencionando sobre a reportagem do Globo Repórter, 

considerando como a “Lenda da Menina do Vestido Azul”, com isso, se cada um fizer 

sua parte à cidade ficará mais embelezada, pois não podemos deixar só para o Poder 

Publico. Após, o Senhor Presidente solicitou a Vereadora Eni Webber que ocupasse a 

Tribuna. A Vereadora mencionou que concorda com as palavras do Vereador Miltom, 

pois se cada um fizer sua parte, certamente ficará melhor, pois devemos dar bons 

exemplos, para que tudo se modifique e se transforme, e também o empreendedorismo e 

agroindústria como passaram no programa, considera um exemplo para o nosso 

Município, pois podemos adotar essa ideia para que o dinheiro circule em nosso 

Município, para melhor qualidade de vida. Também a Vereadora ressaltou sobre os 

Pedidos de Informação que são elaborados, mencionando que alguns obtivemos 

respostas do Executivo, mas as mesmas não são debatidas, sugerindo discutir e divulgar 

na rádio as respostas, para que as pessoas tenham conhecimento de todas as situações. 

Após, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Alberto Manica de Ramos que 

ocupasse a Tribuna. O Vereador cumprimentou aos presentes em especial a Vereadora 

Eni pela semana da mulher, mencionando também a respeito do Cemitério, 

considerando muito importante a limpeza, para que as pessoas possam ir até local e ver 

que seus entes queridos estejam bem guardados e protegidos, ressaltando que não é só o 

Poder Púbico que devem fazer a limpeza, as pessoas também devem fazer sua parte, 

pois considera um desleixe da comunidade, dizendo que frequentam apenas nos dias de 



 

 

finados. O Vereador também mencionou a respeito da Escolinha de Educação Infantil, 

relatando que a diretora Rosicler teria colocado a disposição para dar mais 

esclarecimentos a respeito do turno integral, mas não será necessário, pois já foi 

esclarecida a situação pelo Prefeito. O Vereador Adão pediu a palavra relatando fazer 

uma ressalva em nome da Vereadora Eni e as funcionárias Manoela e Sheila pelo dia 

Internacional da Mulher e parabenizou a todas as mulheres por esse dia especial. O 

Vereador Alberto retomou a palavra ressaltando que o Secretário de Obras Sr. Leonel 

Bertoldo Fortunato também esta a disposição para prestar esclarecimentos a respeito dos 

andamentos dos trabalhos da Secretaria. O Vereador também manifestou pesar pelo 

falecimento da colega Sra. Marisa, pois perdeu a vida ainda jovem, com apenas 

quarenta e quatro anos, sendo uma pessoa que deu bons exemplos a muitas pessoas. 

Logo após, como nada mais havia a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou a Sessão, 

marcando a próxima para o dia 11 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: 

 


