
 

 

ATA N°. 987 DO DIA 18 DE MARÇO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dezoito 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 986 de onze de março de dois mil e treze, que depois 

de lida e submetida à apreciação foi Aprovada por Unanimidade. Em seguida foi 

esclarecido conforme Art. 59, § 1º do Regimento Interno os prazos destinados às partes 

das Sessões que devem ser mantidas integralmente são: para o Expediente, 75 min, 

Ordem do Dia, 75 mim e para Tribuna Livre, 30 mim, pois as Sessões estão se 

estendendo muito, gerando tumulto por parte de alguns Vereadores, inclusive o 

Vereador Adão mencionou que não tem Regimento Interno e que a Tribuna deve ser 

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

Tribuna Livre, o Vereador Adão Airton de Oliveira, Vereadora Eni Webber, Vereador 

João Eduardo de Oliveira Mânica e Vereador Alberto Manica de Ramos, solicitaram 

inscrição. O Vereador Adão Airton de Oliveira sugeriu que fosse entoado o hino de 

Coxilha, por estarmos comemorando a semana do Município. O Senhor Presidente o 

indagou porque não sugeriu antes do início da Sessão. Após o primeiro Secretário, 

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



 

 

Projeto de Lei n° 1.426, de 08 de março de 2013, que inclui nova meta do PPA – 

Plano Plurianual e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes e dá outras 

providências, Encaminhado para Análise das Comissões; Projeto de Lei n° 1.427, de 

13 de março de 2013, que autoriza a redução de carga horária semanal de trabalho dos 

servidores da rede pública municipal de ensino e da outras providências, Encaminhado 

para Análise das Comissões; Projeto de Lei n° 1.428, de 13 de março de 2013, que 

autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Programa Municipal de 

Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura Familiar, bem como utilizar 

recursos na promoção de ações de apoio e incentivo à atividade, Encaminhado para 

Análise das Comissões; Projeto de Lei n° 1.429, de 14 de março de 2013, que 

autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito especial no valor de R$ 3.242,49 (três 

mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos), destinado à 

Devolução ao Estado do Rio Grande do Sul referente ao saldo do Termo de 

Compromisso nº 430/2010 Consulta Popular Aquisição de Veículo, dá outras 

providências, Encaminhado para Análise das Comissões; Projeto de Lei n° 1.430, 

de 18 de março de 2013, que altera Lei Municipal Nº 1.349, de 06 de março de 2012 e 

dá outras providências; Encaminhado para Análise das Comissões; Requerimento 

nº001/2013, que requerer a entrega de Moção de Reconhecimento aos Senhores 

Rodrigo Elias Rocha Moretto e Ricardo Albuquerque (Quadro de Laçadores Porteira da 

Coxilha), e Leonardo Castanho de Souza (Quadro de Laçadores Tronco Velho) 

laçadores que representam o Município de Coxilha e destacando-se em eventos de tiro 



 

 

de laço. Destacando a Festa Campeira do Rio Grande do Sul (FECARS), em sua 25ª 

edição, que aconteceu em Campo Bom, nos dias 14 a 17 de março de 2013, onde o 

Senhor Rodrigo Elias Rocha Moretto obteve o 1º lugar no Laço Patrão e Braço de 

Diamante; Indicação 023/13, em 18 de março de 2013. Sugere ao Executivo 

Municipal a Construção de dois Redutores de Velocidade e reforma de um já existente 

na comunidade de Arroio de Fátima. (Autoria dos Vereadores: Alberto Manica de 

Ramos, Antônio Antunes da Silva, Fernando Albuquerque, Gilberto Maier Fernandes e 

Valdir Graminho de Souza) e Pedido de Informações nº 009/2013, de autoria dos 

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

Santos Amarante, requerem informações referentes sobre o andamento do Quiosque 

Municipal, se os produtores trazem seus produtos para vender e também se a pessoa 

responsável pelo Quiosque paga alguma coisa para o Município. Em seguida o Senhor 

Presidente suspendeu a Sessão para as Comissões apresentarem os Pareceres. Reaberta a 

Sessão, o Senhor Presidente passou para o período da Ordem do dia, colocando em 

votação o Projeto de Lei n°1.423/2013, onde o Vereador Adão Airton de Oliveira 

pediu se havia sido feita as correções do Projeto pelo Executivo, prosseguindo em 

votação o Projeto, obteve Aprovação Unânime. Após o primeiro secretário efetuou a 

leitura do Parecer n°016/2013 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas que tratam do Projeto de Lei nº 1.424/2013, 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 mencionou que o Projeto deveria vir com os 

índices especificados e com as devidas correções, ponderando que iria aprovar com 

ressalvas, a Vereadora Eni colocou que havia solicitado correção do Projeto na Sessão 

anterior, pois a redação dos Projetos devem ser corretas. Em votação, o Projeto obteve 

Aprovação Unânime. Em seguida foi efetuada a leitura do Parecer n°017/2013 da 

Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas 

que tratam do Projeto de Lei nº 1.428/2013, 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 Miltom mencionou que não teria validade a Aprovação desse Projeto sem 

antes a aprovação do Projeto de Lei n° 1.426/2013, diante disso, e em acordo com os 

Senhores Vereadores, passou para discussão o Projeto de Lei n° 1.426/2013, não houve 

manifestações e em votação foi Aprovado por Unanimidade. Novamente passou para 

discussão o Projeto de Lei nº 1.428/2013, não houve manifestações, e em votação 

obteve Aprovação Unânime. Prosseguindo o período da Ordem do Dia, o Senhor 

Presidente colocou em discussão a Indicação n°021/2013, não houve manifestações e 

em votação obteve Aprovação Unânime. Em discussão a Indicação n°022/2013, não 

houve manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. Em seguida passou 

para discussão o Requerimento n°001/2013, o Vereador Adão relatou que o Rodrigo 

Moretto em sua participação no programa de rádio não agradeceu o Executivo e o 

Legislativo pelo apoio, sugerindo que fosse cedido um espaço a ele no programa da 



 

 

Câmara na rádio para que ele faça o agradecimento. Em votação, o Requerimento foi 

Aprovado por Unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente explicou que como 

havia quatro Vereadores inscritos à Tribuna Livre, o tempo destinado para cada um 

seria de sete minutos e trinta segundos seguindo o Regimento Interno, solicitando ao 

Vereador Adão Airton de Oliveira que ocupasse seu espaço na Tribuna. O Vereador 

cumprimentou aos presentes, relatando sobre o Projeto de Lei 2086/2011, do Deputado 

Fedral Ricardo Tripoli, que proíbe a perseguição de animais em provas de rodeios, e se 

aprovado a história dos gaúchos sofrerá grandes danos, perdendo os costumes típicos de 

um povo, ponderando uma vergonha esse Projeto e tem orgulho da tradição gaúcha. 

Sobre o tempo destinado à Tribuna Livre manifestou repúdio, pois foi eleito para usar a 

Tribuna, e gostaria que o tempo fosse aumentado. Para finalizar pediu ao Senhor 

Presidente que solicitasse à Secretária competente a retirada de postes que se encontram 

no meio das ruas, e a substituição dos de madeira por de concretos, evitando acidentes e 

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

seu espaço na Tribuna. A Vereadora cumprimentou aos presentes, reiterou as palavras 

do Vereador Adão sobre o Projeto de Lei 2086/2011, e também sobre o tempo destinado 

à Tribuna Livre é contraria, pois os Vereadores estão na Casa para discutir. E sobre as 

trocas de postes mencionou que deveria ter sido feitos há tempos, sendo de 

responsabilidade da empresa concessionária e cabe ao Executivo cobrá-la. Para 

finalizar, a Vereadora mencionou que não há entendimento e comunicação clara dentro 

da Casa, não estão fazendo uso correto da Democracia, e ainda sugeriu que o Executivo 



 

 

esclareça sobre os Projetos e enviasse antes mesmo de sua conclusão, e sobre os 

Pareceres das Comissões colocou que não assinará mais Pareceres de última hora e se 

não for feito de maneira diferente sairá das Comissões. Logo após, o Senhor Presidente 

solicitou ao Vereador João Eduardo de Oliveira Mânica que ocupasse a Tribuna. O 

Vereador saudou aos presentes, relatando que foi procurado pelo empresário Robson, 

onde colocou que procurou o Executivo para adquirir um auxílio que o Executivo 

disponibiliza através do FRAEC, porém não conseguiu, ponderando que ele está 

investindo no Município e gerando renda e empregos, portanto, deveria receber 

incentivos. Parabenizou Rodrigo Elias Rocha Moretto, que obteve o 1º lugar no Laço 

Patrão e Braço de Diamante, representando muito bem Coxilha. Para finalizar 

agradeceu ao Vereador Miltom dos Santos Amarante pelo esclarecimento feito sobre os 

Projeto de Lei n° 1.426/2013 e Projeto de Lei nº 1.428/2013, provando que os 

Vereadores da oposição estão na Casa para ajudar e não para travar o crescimento de 

Coxilha. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Alberto Manica de 

Ramos que ocupasse a Tribuna. O Vereador cumprimentou aos presentes, mencionando 

a aquisição de um automóvel Uno para saúde vigilante e da UTI móvel de resgate 

através de verba do Governo Federal com contrapartida da Prefeitura que chegará ao 

Município, parabenizando ao Executivo que está trabalhando para o bem estar da 

população. Para finalizar agradeceu o Vereador Antônio Antunes da Silva que se 

aposentou como servidor público, realizando um excelente trabalho com muita 

dedicação. O Vereador Antônio pediu o uso da palavra, saudando aos presentes, 



 

 

agradecendo as palavras do Vereador Alberto. Sobre a questão levantada pelo Vereador 

João sobre o auxílio que o Executivo disponibiliza através do FRAEC, não é culpa do 

Senhor Prefeito, porém do Tribunal de Contas apontou, pois muitos empresários que 

conseguiriam o auxílio não pagaram porque foram à falência. Sobre os postes que estão 

no meio das ruas, o Vereador lamenta que ainda não os retiraram, mas acredita que logo 

será tomado providência. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Vice Presidente, 

Vereador Antônio Antunes da Silva que ocupasse a Presidência da Casa para que 

pudesse usar a Tribuna. Assumindo a Presidência, o Senhor Presidente solicitou ao 

Vereador Valdir Graminho de Souza ocupasse a Tribuna. O Vereador saudou aos 

presentes, colocando que não concorda com as colocações do Vereador Adão, onde 

disse que Coxilha não tem lei, considerando um absurdo essas colocações e ponderando 

que nada adianta os Vereadores ficarem quatro horas discutindo sem a presença da 

população, e inclusive a população já o relatou que não vem à Casa justamente pelo 

excesso de discussão. Ainda, o Vereador afirmou que em Coxilha sempre existiu Leis, 

pois sem elas o Município não andaria, e na Casa há Leis e devem ser cumpridas, e 

merecem respeito. Logo após, o Vice Presidente devolveu a Presidência ao Vereador 

Valdir Graminho de Souza. Assumindo a Presidência, e como nada mais havia a ser 

tratado, o Senhor Presidente encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 25 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: 

 


