
 

 

ATA N°. 989 DO DIA 01 DE ABRIL DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Ao primeiro dia do mês de abril 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 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 988 de vinte e cinco de março de dois mil e treze, que 

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

Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que havia recebido as respostas dos 

Pedidos de Informações nº 005, 006, 007 e 008, estando à disposição para os 

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

Tribuna Livre, a Vereadora Eni Webber, os Vereadores João Eduardo Oliveira 

Mânica, Adão Airton de Oliveira e Alberto Manica de Ramos solicitaram inscrição. 

Após o primeiro Secretário, Vereador Gilberto Maier Fernandes, efetuou a leitura da 

Pauta do Dia, que constavam: Pedido de Informações nº010/2013, de autoria dos 

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

Santos Amarante, requerem informações sobre o montante de recursos arrecadados 

através do ISSQN, relacionados por empresas e Pedido de Informações nº011/2013, de 

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

Miltom dos Santos Amarante, requerem informações sobre o montante de recursos 



 

 

utilizados e aplicados pelo executivo municipal referente ao FRAIEC, bem como a 

movimentação financeira da respectiva conta bancária, conforme art. 20 da referida Lei, 

alusivo a administração 2009/2012.  E se foi concedido este financiamento neste início 

de administração e os motivos pelo qual este fato ocorreu ou não. Logo após, o Senhor 

Presidente passou para o período da Ordem do dia, colocando em discussão a 

Indicação n°024/2013, o Vereador Adão explicou a importância da Indicação, pois há 

mais de um ano foi solicitado a perfuração do poço e até o momento não o fizeram, com 

isso o Senhor Vilson está com grandes dificuldades em sua propriedade, 

comprometendo a criação de frangos e ampliação dos aviários e inclusive a 

permanência na propriedade. O Vereador Miltom dos Santos Amarante mencionou que 

no ano de 2012 foi pago R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para desapropriação e posterior 

perfuração do poço, porém, até o momento não foi feito, considerando falta de 

competência e falta de vontade do Executivo. A Vereadora Eni Webber reiterou as 

palavras do Vereador Adão e Vereador Miltom e ainda questionando que os Vereadores 

podem fazer além das Indicações, pois estas só tem validade se o Executivo as aceitar, 

caso contrário nada acontece, portanto, depende da vontade do Executivo aceitar a 

Indicação. Ainda mencionou que é importante que o agricultor permaneça na 

propriedade, sugerindo que os Vereadores conversassem com o Senhor Prefeito para 

solucionar o problema. O Vereador Antônio Antunes da Silva discorreu que há mais de 

um ano que o Senhor Vilson está pedindo a perfuração do poço, portanto, quem deve 

explicações é administração passada, questionando o porquê não o fizeram, reforçando 



 

 

que quem deve ser cobrado é administração anterior e não a atual que assumiu 

recentemente. O Vereador Alberto Manica de Ramos relatou que entrou em contato 

com órgãos competentes em Porto Alegre para conseguir a máquina de perfuração de 

poços, pois está preocupado com o problema da água na propriedade do Senhor Vilson. 

O Vereador João Eduardo Oliveira Mânica explicou que a Vereadora Eni não quer que 

as Indicações fiquem somente na teoria, e sabem que é apenas três meses que o Prefeito 

assumiu, porém, gostariam de uma posição e previsão sobre as Indicações, pois são 

questionados pela comunidade, ainda ponderou que não cabe criticar a administração 

passada, mas pensar no presente e trabalharem unidos. Em seguida o Senhor Presidente 

colocou em votação a Indicação, obtendo Aprovação Unânime. Logo após passou para 

discussão a Indicação nº025/2013, o Vereador Adão mencionou que se preocupa com a 

saúde da população, ponderando que é melhor investir em prevenção que depois em 

internações. A Vereadora Eni Webber reforçou as colocações do Vereador Adão, 

mencionando que é melhor fazer saúde preventiva do que curativa, pois os gastos serão 

maiores e considera as vacinas um investimento em saúde pública. Em votação a 

Indicação, obteve Aprovação Unânime. Em seguida o Senhor Presidente solicitou a 

Vereadora Eni Webber que ocupasse a Tribuna. A Vereadora cumprimentou aos 

presentes, discorrendo sobre a educação complementar, pois desde o inicio da nova 

administração as crianças estão apenas com o ensino convencional, não tendo atividades 

paralelas, citando como exemplo o Karate, sugerindo que a Câmara conversasse a 

respeito com o Executivo, pela importância de atividades extraclasses no 



 

 

desenvolvimento das crianças. Também esclareceu que quando faz colocações não é 

para acusar a administração anterior, porém, é para que se tomem providências para 

solucionar os problemas. Após o Senhor Presidente solicitou ao Vereador João Eduardo 

Oliveira Mânica que ocupasse a Tribuna. O Vereador cumprimentou aos presentes, 

pedindo ao Senhor Presidente que conversasse com o Senhor Prefeito sobre a 

Marmoraria Soledade que quer se instalar em Coxilha, e já estão com toda 

documentação pronta só falta aprovação do Senhor Prefeito. Também mencionou que 

antigamente havia diversas atividades complementares e de lazer para as crianças, 

citando como exemplo, invernadas, coral, karate, e hoje não tem mais nada, diante disso 

pediu ajuda aos Senhores Vereadores em especial ao Vereador Alberto para que tomem 

alguma atitude a respeito. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador 

Adão Airton de Oliveira para ocupar a Tribuna. O Vereador saudou aos presentes, 

explicando o motivo de sua ausência na Sessão anterior, onde foi auxiliar seu irmão que 

se envolveu em um acidente de trânsito. Parabenizou aos jovens que foram 

homenageados na Sessão anterior por se destacarem nos torneios de laços, ponderando 

que todos os esportes devem ser incentivados, pois quando os jovens estão com seu 

tempo preenchido, não se envolveram com problemas. A Vereadora Eni Webber pediu 

o uso da palavra, salientando que na administração passada foram adquiridos violões 

para aula de música e hoje não estão usando-os, colocando que não sabe o porquê, 

ponderando que talvez a administração atual não considere importante esse tipo de 

atividade complementar. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Alberto 



 

 

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

relatando que esteve com o Deputado Basegio, e foi informando que através de emanda 

será disponibilizado ao Posto de Saúde R$ 100.000,00 (cem mil reais) para aquisição de 

equipamentos. O Vereador parabenizou ao Ricardo e ao Edivaldo que estiveram 

representando Coxilha em Porto Alegre, onde foram campeões na força sênior de tiro de 

laço e ganharam R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mencionando que a Casa sempre 

apoiara e incentivará a pratica de esportes, inclusive todos os Projetos que estão no 

Executivo, relacionados ao esporte e lazer serão devidamente analisados. Também 

mencionou que as estradas do Município estão em boas condições de trafegar, e em 

condições de escoar a produção, parabenizando ao Secretário de Obras pelo trabalho 

que vem desenvolvendo no Município. Para finalizar se colocou a disposição do 

Sargento Luis Fernando e agradeceu pelo trabalho que esta realizando em Coxilha. O 

Vereador João Eduardo Oliveira Mânica pediu o uso da palavra, relatando que em 

conversa com o Secretário de Obras soube que estavam trabalhando na Comunidade de 

Entre Rios e trabalharam no sábado e domingo, demonstrando força de vontade do 

Secretário juntamente com os funcionários. Logo após o Senhor Presidente solicitou ao 

primeiro Secretário, Vereador Gilberto Maier Fernandes que ocupasse a Presidência, 

para que pudesse ocupar a Tribuna. Ocupando a Presidência solicitou ao Vereador 

Valdir Graminho de Souza que fizesse uso da Tribuna. O Vereador cumprimentou aos 

presentes, relatando que o chamaram de ignorante, ponderando que as responsabilidades 

de Presidente são grandes. Mencionou que não gosta de imposições e cobranças 



 

 

infundadas e como Presidente da Casa merece respeito, e não quer ser inimigo de 

ninguém e não é um ditador. Para finalizar parabenizou ao Sargento Luis Fernando pelo 

trabalho que vem desenvolvendo em Coxilha. Também colocou que cada Vereador tem 

que fazer sua parte, não somente ele tem que ir conversar com o Executivo, mas todos 

os Vereadores, e espera que haja respeito na Casa. Em seguida o primeiro Secretário 

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 08 de abril de 2013, segunda-feira, às 

18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será assinada pelos 

seguintes Vereadores: 

 


