
 

 

ATA N°. 986 DO DIA 11 DE MARÇO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos onze 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 985 de quatro de março 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, Vereador Alberto Manica de Ramos, Vereador Antônio 

Antunes da Silva e 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° 1.424, de 26 de fevereiro de 2013. Autoriza o 

Poder Executivo a firmar convênio com a Associação Hospital Beneficente São Vicente 

de Paulo, de Passo Fundo/RS, para atendimento médico-hospitalar e laboratorial à 

população do Município de Coxilha.  O Senhor Presidente encaminhou para Análise 

das Comissões; Projeto de Lei n° 1.425, de 06 de março de 2013. Autoriza o Poder 

Executivo a conceder um auxilio Financeiro à Sétima Região Tradicionalista no valor 

de R$ 500,00(quinhentos reais), destinado à participação na 25°FECARS a ser realizada 

em Campo Bom/RS e dá outras providências. Conforme o Pedido de Urgência o Projeto 



 

 

irá para votação nesta Sessão; Indicação 021/2013, em 07 de março de 2013. Sugere 

ao Executivo Municipal que seja feita a pintura, reformas dos beirais e calçadas da 

Capela Mortuária Municipal. (Autoria dos Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Eni 

Webber, João Eduardo de Oliveira Mânica e Miltom dos Santos Amarante); Indicação 

022/2013, em 07 de março de 2013. Sugere ao Executivo Municipal a adoção do nome 

da Sra. Lourdes Vieira Pinto, junto a Capela Mortuária Municipal. (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° 014/2013 

da Comissão Geral de Pareceres e Parecer nº014/2013 da Comissão de Orçamento 

e Tomada de Contas que tratam do Projeto de Lei Nº 1.423/2013, 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 se manifestou sobre o Projeto referente ao 

convênio com o Hospital da Cidade, pois deixou dúvidas no art3° do §1°, onde fala que 

os valores poderão ser revistos anualmente, questionando por que não existe Lei pela 

UFMs, pois deve ter um motivo concreto para que seja concedido o reajuste. O 

Vereador Gilberto se manifestou salientando que o Hospital sempre irá trabalhar com 

valores mínimos dos exames, pois existem concorrências. A Vereadora Eni se 

manifestou salientando que deve estar escrito como é feito o reajuste, se é através de 

uma tomada de preço, orçamentos ou se vai ser uma unidade de correção, pois deve 



 

 

estar previsto a forma que vai ser feito esse reajuste. O Vereador Adão ressaltou que o 

Presidente da Comissão Geral de Pareceres não procurou para nos informar, pois acha 

um caso sério e não simplesmente dar um “canetasso”, ressaltando que o Projeto deve 

ser bem elaborado. O Vereador Miltom manifestou a respeito da Tabela de Valores, 

questionando que os valores, datas, ambos estão ultrapassados, pois os mesmos são 

antigos. O Vereador Gilberto salientou que não houve reajuste a partir desta data, por 

isso não houve alterações. O Vereador Adão se manifestou que os valores devem ser 

atualizados na presente data. O Vereador Miltom ressaltou que a Câmara não irá 

aprovar Projetos com erros de digitação. O Vereador Fernando se manifestou Pedindo 

Vistas ao Projeto, pois o mesmo deixou dúvidas, sugerindo não entrar em atritos por um 

Projeto mal elaborado. O Senhor Presidente salientou que todos os Vereadores sabem 

que é caso de saúde pública, pois saúde não tem dinheiro que pague, mas será aceito o 

Pedido de Vistas por uma semana.  Prosseguindo, o primeiro Secretário, efetuou a 

leitura do Parecer n° 015/2013 da Comissão Geral de Pareceres e Parecer 

nº015/2013 da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas que tratam do Projeto 

de Lei Nº 1.425/2013, 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 se manifestou 

a respeito do Projeto em regime de urgência, considera ser importante aprovar, mas que 

não incentive apenas duas ou três pessoas, mas sim o Município inteiro, com o 

patrocínio dessas envergaduras, pois para o Município esse valor não significa nada e 



 

 

sim desenvolver o nome do Município. O Vereador Alberto se manifestou dizendo ser 

favorável a esse Projeto, pois são dois jovens que irão representar o Município em nível 

nacional, sugerindo que não seja beneficiado apenas o tiro de laço e sim toda e qualquer 

modalidade esportiva.  A Vereadora Eni ressaltou que devemos patrocinar o esporte, 

mas que o Município deve fazer alguns Projetos para dar continuidade, e não concorda 

que sejam de regime de urgência, pois um evento como esses sempre é planejado com 

antecedência, questionando os motivos pelo qual o Projeto chegou em regime de 

urgência. O Vereador Alberto salientou que a classificação foi no último final de 

semana, por isso regime de urgência. O Senhor Presidente colocou em votação, onde 

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

Indicação nº 019/2013. Em discussão o Vereador Miltom se manifestou a repeito do 

georreferenciamento, onde o Governo decretou que todas as pequenas propriedades 

rurais deverão fazer o georreferenciamento, sugerindo que o Executivo auxiliasse nos 

custos, pois isso não custa barato. A Vereadora Eni ressaltou que o georreferenciamento 

que se refere ao mapeamento do município, sendo que organiza de maneira geográfica e 

econômica, pois considera imprescindível que o município esteja localizado no mapa, 

via satélite. O Vereador Adão também considera a Indicação de grande importância, 

pois delimitará a área urbana da área rural, pois pessoas que residem na área urbana 

estão pagando por área rural, considerando importante essa demarcação. O Vereador 

Antônio ressaltou sobre a Indicação, ponderando que todos sabem onde se localizam as 

divisas do Município, mas foram solicitados há muito tempo por firmas e indústrias o 



 

 

mapa atualizado de Coxilha, mas até o momento não foi elaborado, pois considera 

muito importante o mapa para as indústrias. E também o Vereador mencionou sobre os 

imóveis que estão dentro da área urbana do Município e que não estejam pagando o 

IPTU, pois o Município deveria ter feito o recadastramento dos imóveis que estão 

dentro da cidade de Coxilha, salientando que foi feito o cadastramento quando 

emanciparam Coxilha, com isso o defasamento está grande, e os valores parecem ser de 

uma área rural, mas o Vereador acredita que o Executivo irá fazer, e nós Vereadores 

vamos cobrar que seja feito dentro da Lei com os valores corrigidos. Em votação, 

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

Indicação nº 020/2013. Em discussão, não houve manifestações e em votação obteve 

Aprovação Unânime. Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão o Pedido 

de Informação 005/2013. Em discussão o Vereador Adão questionou sobre o nome da 

nova creche se será uma extensão da atual. A Vereadora Eni se manifestou ponderando 

ser uma extensão da atual creche. Em votação obteve Aprovação Unânime. Em 

seguida o Senhor Presidente colocou em discussão o Pedido de Informação 006/2013. 

Em discussão a Vereadora Eni ponderou que faz tempo que foi elaborado o Projeto da 

Praça e até o momento nesse local não há movimentação, questionando como está o 

andamento do Projeto. Em votação obteve Aprovação Unânime. Em seguida o Senhor 

Presidente colocou em discussão o Pedido de Informação 007/2013. Não houve 

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

Presidente colocou em discussão o Pedido de Informação 008/2013. Em discussão o 



 

 

Vereador Miltom ressaltou que o Projeto sobre instalação do Saneamento Básico no 

mínimo de três a quatro quilômetros se não for feitas durante um ano, todas as verbas 

Federais não serão repassadas aos Municípios. Em votação obteve Aprovação 

Unânime. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Adão Airton de Oliveira 

que ocupasse a Tribuna. O Vereador cumprimentou os Coxilhenses, e em especial ao ex 

Presidente desta Casa João Nildo, mencionando que participou da palestra da 

SESCOOP em Não Me Toque sobre o sistema cooperativo, com isso o Vereador citou 

como exemplo a cidade de Jacarézinho no Paraná, uma associação de moradores dessa 

cidade adquiriu uma área para construírem suas casas através desta cooperativa, e 

considera que o nosso Município também pode seguir essa linha. E também o Vereador 

ressaltou da grandeza da Expodireto que repercutiu em todo o Brasil a nível 

Internacional, e ainda presenciou vários Municípios expondo seus produtos e Coxilha 

não teve nenhuma agroindústria para representar o Município, mas acredita que na 

próxima edição possamos participar. O Vereador também gostaria de fazer um Pedido 

de Informação a respeito do Quiosque Municipal, como está o andamento, se os 

produtores trazem seus produtos para vender e se o responsável pelo quiosque paga 

alguma coisa para o Município. E ainda o Vereador mencionou ter ficado triste no 

sábado, pois havia apresentação do filme O Pequeno Nicolau, e ao mesmo tempo havia 

Missa perto do local da apresentação, considerando falta de respeito, questionando que 

deveria ter um responsável pela Secretaria da Educação e Cultura para que não 

houvesse esse tipo de situação e ainda questionou sobre os Secretários que não 



 

 

participam das Sessões apenas a Secretária da Saúde que se fez presente. Mencionando 

ainda sobre a Brigada Militar que deve ter mais responsabilidade, e as pessoas devem 

cobrar mais, pois nos últimos dias a cidade está sendo atordoada pelo barulho das motos 

com canos abertos, ressaltando que isso deveria ser proibido, pois existe a Lei do 

silêncio, onde a mesma não está sendo cumprida. O Vereador Gilberto salientou que na 

ausência do Sargento Luiz Fernando, sentiu a diferença na cidade, pois os baderneiros 

voltaram a agitar na cidade, mas depois que ele retornou a cidade sentiu a diferença da 

“água para o vinho”, pois só a presença dele já inibe, e também o Vereador sugere que o 

Coronel Bica mande alguém do jeito que ele trabalha. O Vereador Adão retomou a 

palavra agradecendo a presença do ex Vereador Olavo de Albuquerque do Município de 

Sertão. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Antônio Antunes da Silva que 

ocupasse a Tribuna. O Vereador Antonio se manifestou cumprimentou os presentes em 

especial ao ex Presidente João Nildo Borba Teixeira e ao ex Vereador de Sertão 

Olavinho, ressaltando que não foi em Não Me Toque, por motivos de saúde, pedindo 

desculpas ao Presidente, e também sobre o Comandante Luiz Fernando, sendo uma 

pessoa que conhece de longa data, salientando que com a saída do Comandante termina 

as autoridades do Município, pois voltou às perturbações do sossego, e lamenta que ele 

esteve pouco tempo na cidade, e sugere que o Coronel Bica mande outra pessoa assim 

como ele, impondo o respeito, pois o que não estiver dentro da Lei que sejam punidos. 

E também o Vereador salientou que a partir do dia cinco de março de dois mil e treze 

pediu exoneração da Prefeitura, pois trabalhou desde 1976, e entre esse período fez um 



 

 

trabalho para todos, sendo que foi uma honra para o Vereador. Após, o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Alberto Manica de Ramos que ocupasse a Tribuna. O 

Vereador saudou aos presentes, em especial ao ex Presidente da Câmara e ao ex 

Vereador de Sertão Olavo de Albuquerque, ressaltando que é muito bom ter jovens do 

Município representando a cidade em Campo Bom, a nível nacional, ponderando ser 

bom à Câmara apoiar um Projeto como esse. Também o Vereador pediu desculpas aos 

Vereadores por não terem chegado a tempo na palestra da SESCOOP, em Não Me 

Toque, mas ao retornar tivemos a satisfação de almoçar com o pessoal da EGR, em 

Carazinho, onde a EGR ficou de marcar uma palestra em nosso Município sobre o 

Pedágio e sobre alguns pedidos do nosso Município. Ainda o Vereador salientou sobre a 

segurança de nossa cidade, pois acredita que deve ser tomada uma atitude mais breve 

possível em relação à baderna em nosso município, salientando que a chegada do 

Comandante Luiz Fernando o agito de nossa cidade diminuiu, pois questiona o que será 

da cidade sem o Luiz Fernando, sugerindo aos Vereadores que desde já façam pedidos 

ao Coronel Bica, e acredita que a Lei deve ser para todos, não só para alguns, 

ressaltando no que depender dele as coisas irão mudar. Após, o Senhor Presidente 

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

Vereador Miltom dos Santos Amarante cumprimentou a todos, em especial ao Ex 

Presidente da Câmara Jõao Nildo Borba Teixeira e ao ex Vereador Olavo de 

Albuquerque, mencionando sobre a palestra da SESCOOP em Não Me Toque, onde 

nessa palestra estiveram vários Vereadores e Deputados filiados na SESCOOP, sendo 



 

 

uma ferramenta que prestam assessoria gratuita, onde vários Municípios são filiados, 

sugerindo que a Câmara também deveria se filiar, pois é só fazer um Projeto de Lei, e 

também o Vereador sugere ao Senhor Presidente que entre em contato com SESCOOP, 

para que eles possam expor em nosso Município como funciona o trabalho deles. Ainda 

o Vereador mencionou sobre a Expodireto, onde vários Municípios pequenos estavam 

comercializando seus produtos na feira, e nosso Município não estava sendo 

representado. O Vereador ainda mencionou que foi debatido também sobre a irrigação 

para os pequenos agricultores, e por o nosso Município ser essencialmente agrícola 

estamos deixando a desejar, e durante a palestra também foi debatido sobre logística, 

considerando muito importante para o nosso Município, pois aumentou o transporte, 

mas as estradas continuam as mesmas, em péssimas condições de trafegabilidade, 

questionando que até a colheita as estradas deveriam estar arrumadas. O Senhor 

Presidente mencionou que acredita que o Município foi vacinado, pois já se passaram 

vinte anos, e as dificuldades sempre existiram, salientando sobre as estradas que se 

passaram vários Prefeitos e os problemas continuam os mesmos, sendo que as estradas 

chegaram a um estado péssimo de trafegabilidade, surgindo discussões com razão, pois 

estamos chegando à época de uma super safra e os problemas continuam, mas acredita 

que a chegada da EGR o nosso Município vai arrecadar impostos, segundo o que eles 

prometeram, pois vai ser dividido com o Município, e são responsáveis pela colocação 

da lombada eletrônica onde foi feita a Indicação pelos Vereadores. Para finalizar o 

Presidente salienta que podemos acreditar que o Município vai dar a volta por cima, 



 

 

pois estamos aqui para isso, e também agradeceu a presença do ex Presidente Jõao 

Nildo, seu amigo Olavo Albuquerque, Chico e as pessoas da comunidade de Colônia 

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

a Sessão, marcando a próxima para o dia 18 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: 

 


