
 

 

ATA N°. 994 DO DIA 06 DE MAIO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos seis dias do mês de maio 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, Milton 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 993 de trinta de abril de 

dois mil e treze, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve 

Aprovação Unânime.  O Senhor Presidente lembrou aos Senhores 

Vereadores sobre a realização da Sessão Solene no dia 08 de maio de 2013 

às 09h30min em homenagem aos membros da Comissão “Livre Acesso 

Coxilha”. Prosseguindo a Sessão, o Senhor Presidente abriu espaço para 

inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores Adão Airton de Oliveira e 

Milton dos Santos Amarante solicitaram inscrições. Logo após, o Senhor 

Presidente passou para a Pauta do Dia, solicitando ao primeiro Secretário, 

Vereador Gilberto Maier Fernandes, que efetuasse a leitura das seguintes 



 

 

matérias: Projeto de Lei n° 1.440, de 30 de abril de 2013, que estabelece 

índice de revisão geral dos vencimentos aos servidores públicos municipais 

ativos do Poder Executivo, aos membros do magistério público, equipe do 

PSF – PACS e membros do Conselho Tutelar e concede aumento nos 

vencimentos às Funções Gratificadas (FGs), Cargos em Comissão (CCs), e 

dá outras providências, Encaminhado para Análise das Comissões e 

Pedido de Informações nº014/2013, de autoria dos Vereadores Adão 

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

Amarante, requerem informações referentes sobre todas as licitações e 

pregão efetuadas até a presente data. Após, o Senhor Presidente passou 

para o período da Ordem do Dia, colocando em discussão o Projeto de 

Lei nº 1.434/2013, onde o Vereador Adão Airton de Oliveira relatou que 

viu que os funcionários da Prefeitura estavam trabalhando no imóvel, 

questionando qual a intenção e objetivo da reforma, o por quê a Prefeitura 

está investindo no imóvel, lamentando os gastos públicos. Em votação, o 

Projeto, foi Aprovado por 5 (cinco) votos Favoráveis e 4 (quatro) 

Contrários. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro 

Secretário, Vereador Gilberto Maier Fernandes, que efetuasse a leitura do 



 

 

Parecer n° 028/2013 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei 

n°1.435/2013, 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 foi efetuada a leitura do Parecer n° 029/2013 da Comissão Geral 

de Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que 

tratam do Projeto de Lei n°1.436/2013, 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, foi efetuada a leitura do 

Parecer n° 030/2013 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei 

n°1.437/2013, 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. Após foi 

efetuada a leitura do Parecer n° 031/2013 da Comissão Geral de 

Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que 

tratam do Projeto de Lei n°1.438/2013, 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 o Requerimento de autoria do Vereador Adão Airton de 

Oliveira, não houve manifestações e em votação foi Aprovado por 

Unanimidade. Logo após, o Senhor Presidente passou para o período da 

Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Adão Airton de Oliveira que 

ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, discorreu 

sobre a participação da Associação dos Artesões na Multifeira em Passo 

Fundo, parabenizando os artesões pelo trabalho bem feito, onde obteve 

muitos elogios dos visitantes da feira, e ainda disse que ficou triste porque 

o Município de Coxilha não participou da feira, apenas disponibilizou o 

transporte para os artesões para se deslocarem ao local, e ficou indignado 



 

 

com o banner que divulgava que a Prefeitura apoiava e participava, 

considerando uma vergonha, pois não participaram nem apoiaram e os 

nomes dos Vereadores que apoiaram serão divulgados no jornal de Passo 

Fundo. O Vereador também mencionou sobre o Programa de Coxilha na 

rádio que está sendo usado para fazer promoção de Ex-Prefeitos ao invés 

de divulgar os acontecimentos do Município, considerando uma 

“palhaçada”, ressaltando que o Prefeito atual não conseguirá resolver os 

problemas deixados das administrações passadas. Sobre os pedidos da 

arrecadação do Município, onde apenas o de janeiro foi informado, 

questionando se o Prefeito tem medo de informar os demais. Também 

relatou que foi emitido ofício pedindo o número de funcionários que o 

Município possui e até o momento não obteve a resposta, mencionando que 

irá ao Ministério Público para obter as informações solicitadas. E por 

motivo de desentendimentos entre os Vereadores Adão Airton de Oliveira e 

Antônio Antunes da Silva, o Senhor Presidente cortou a palavra do 

Vereador Adão Airton de Oliveira. Em seguida solicitou ao Vereador 

Milton dos Santos Amarante que ocupasse seu espaço na Tribuna. O 

Vereador Miltom cumprimentou aos presentes, mencionando que é uma 



 

 

vergonha o Município investir no imóvel que trata o Projeto 1.434/13, 

acreditando que passará de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), salientando que 

alguém da comunidade do Rio do Peixe será beneficiado, considerando 

vergonhoso para o Município. Também relatou que pessoas o procuraram 

para falarem que em alguns Projetos o Vereador Adão e o Vereador Milton 

estão sempre contra, ponderando que tem Vereadores da Casa que está 

distorcendo as coisas, faltando com a verdade. O Vereador mencionou 

sobre os carros públicos que estão a serviço de particulares, inclusive 

verificou esse fato pessoalmente, e irá conversar com o Senhor Prefeito a 

respeito. Também mencionou sobre a situação do Ginásio de Esportes, 

considerando que deveria ser interditado pelas péssimas condições de 

conservação, ponderando que é um risco promover eventos no local. Logo 

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

Sessão, marcando a próxima para o dia 13 de maio de 2013, segunda-feira, 

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

assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


