
 

 

ATA N°. 995 DO DIA 13 DE MAIO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos treze 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 994 de seis de maio de dois 

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

Unânime.  O Senhor Presidente lembrou aos Senhores Vereadores sobre o 

Ofício nº013/2013, que convida os Senhores Vereadores para participar do 

Baile da 3ª Idade – Projeto Viver Bem, no dia 18 de maio de 2013, com 

início às 14h00min, no Ginásio Poliesportivo de Coxilha. Também 

ressaltou sobre os fatos que vem ocorrendo na Casa, lamentando-os e 

inclusive de ter a Casa vazia, pois a comunidade não vem às Sessões, 

acreditando que não estão contentes com os acontecimentos. O Senhor 

Presidente mencionou que não está na Casa como ditador, porém, tem que 



 

 

manter a ordem, e espera que não se repita mais esses lamentáveis fatos, 

pois desmoraliza a Casa, pedindo respeito, e que se trabalhe pelo bem do 

Município.  Prosseguindo a Sessão, o Senhor Presidente abriu espaço para 

inscrições à Tribuna Livre, o Vereador Adão Airton de Oliveira e a 

Vereadora Eni Webber 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 da Indicação 

031/13, em 08 de maio de 2013, que sugere ao Executivo Municipal que 

seja revisto o valor do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) no 

Município. (Autoria dos Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Eni Webber, 

João Eduardo de Oliveira Mânica e Miltom dos Santos Amarante). Após, o 

Senhor Presidente passou para o período da Ordem do Dia, solicitando ao 

primeiro Secretário, Vereador Gilberto Maier Fernandes, que efetuasse a 

leitura do Parecer n° 032/2013 da Comissão Geral de Pareceres e da 

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

de Lei n°1.439/2013, 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. O Senhor 



 

 

Presidente mencionou que entrou em contato com o Senhor Prefeito, onde 

salientou que o Plano Plurianual está correto, pedindo que o Projeto fosse 

para votação, evitando perda de tempo e aos prazos determinados. Em 

discussão o Projeto, o Vereador Milton dos Santos Amarante mencionou 

que esteve analisando o PPA e a LDO e pode sim ter Emendas, é uma 

previsão até o ano de 2017, citando a inclusão da Emenda de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais) para construção de um local para a 

Terceira Idade, caso não tiver no PPA não poderá ser realizado. A 

Vereadora Eni Webber esclareceu que o PPA é um plano e que será válido 

por quatro anos, e incluir no Plano não significa que será executado, apenas 

se houver verbas e vontade do administrativo, por isso é importante a 

inclusão de tudo que acharem importante no PPA, portanto a inclusão para 

construção de local para a Terceira Idade não prejudicará o PPA. O 

Vereador Adão Airton de Oliveira também se manifestou em defesa da 

Emenda de inclusão no PPA da construção de local para Terceira Idade, 

pois há doze anos que eles não possuem local próprio, e o Ginásio que 

geralmente é usado para os eventos deles está praticamente abandonado em 

más condições de conservação. Explicou ainda que, a inclusão dessa 



 

 

Emenda proposta não altera o orçamento desse ano apenas do próximo, e 

para ser contemplado tem que constar no PPA, e ressaltou que o grupo da 

Terceira Idade é a única entidade que recebe incentivo do Executivo, 

relatando que o grupo irá conversar com o Prefeito para reaver o prédio que 

a Administração 2001/2004 retirou deles. O Vereador Antônio Antunes da 

Silva colocou que a Terceira Idade sempre obtiveram apoio do Executivo, 

embora o Ginásio não tem boas condições, não é culpa dos Vereadores, do 

Prefeito e da Comunidade, relatando que aprovaram Projetos para reforma 

na Casa em Legislatura anteriores, porém, não há empresas interessada na 

obra pelo fato do baixo valor. Também ressaltou que a participação no 

Grupo da Terceira Idade é um meio de manter a saúde. E sobre a Emenda 

de inclusão no PPA para construção de um local para Terceira Idade, o 

Vereador acredita que o prédio da Prefeitura é deles, e sugeriu que os 

Vereadores conversassem com o Prefeito para verificar a situação do 

prédio. Em seguida o Senhor Presidente colocou em votação a Emenda 

solicitada pelos Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Eni Webber, João 

Eduardo de Oliveira Mânica e Miltom dos Santos Amarante, que sugere 

inclusão no PPA de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para construção de 



 

 

um local para Terceira Idade, sendo Rejeitada por 5 votos contrários e 4 

favoráveis. Logo após o Senhor Presidente colocou em votação o Projeto 

de Lei nº 1.439/2013, onde obteve Aprovação Unânime. Em seguida, 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, mencionando sobre o Pedido de 

Informações Nº013/2013, enviado ao Executivo, onde requerem 

informações e já foi eleito ou nomeado os Membros do Conselho 

Municipal de Habitação, para a nova Legislatura 2013/ 2016, e se eleitos, 

quem são os titulares e suplentes, e até o momento não receberam resposta, 

mencionando que gostaria de conversar com os membros, pois há muitos 

problemas na área no Município. Também colocou sobre a aquisição dos 

uniformes para os alunos, em que somente os novos alunos receberão, 

questionando por que os demais não receberão, e inclusive consta no Plano 

de Governo da atual administração, e os pais estão indignados, pois não 

têm condições de adquiri-los. O Vereador relatou que participou da 

Audiência Pública de Transportes de Cargas em Uruguaiana, um 

movimento de vários Deputados, amparado por Lei. O Vereador considera 



 

 

uma vergonha essa Lei adotada pelo País aos caminhoneiros, pois prejudica 

os caminhoneiros e os empresários e encarece o transporte de cargas, 

solicitando que a Câmara faça uma Moção de Apoio ao movimento, pois o 

Município tem vários caminhoneiros. Após, o Senhor Presidente solicitou a 

Vereadora Eni Webber que ocupasse seu espaço na Tribuna. A Vereadora 

cumprimentou aos presentes, colocou que ficou chateada com o que 

aconteceu na Sessão passada, e ponderou que se devem discutir assuntos 

pertinentes à Comunidade, ao Município, assim como foi sugerida a 

Emenda ao PPA que não prejudicaria em nada ao Executivo, e sim 

contribuiria para melhorar as condições de vida da Terceira Idade. E 

salientou que a Ordem da Casa compete ao Senhor Presidente, portanto, as 

demais intervenções devem ser de acordo com o Regimento Interno, e tem 

que haver Democracia e sendo a última palavra a do Presidente, e na Casa é 

local de discutir interesses da população e do Município e não interesses 

particulares. Também comentou sobre uma proposta da IMED de um curso 

de capacitação para os Senhores Vereadores, e não houve discussões sobre 

isso, gostaria de uma posição, pois toda proposta deve ter respostas, e 

considera válido o curso. Discorreu também que há vários Pedidos de 



 

 

Informações e Indicações que não obtiveram respostas até o momento, 

pedindo que fosse cobrado do Executivo, e quanto aos uniformes dos 

alunos mencionou que as crianças crescem, e o Executivo deverá 

reconsiderar sua posição. Em seguida o Senhor Presidente mencionou que 

quanto ao curso proposto que é favorável, porém, cabe aos Senhores 

Vereadores decidirem, pois ele não pode impor. Relatou ainda que foi 

concertar o telhado das Senhoras mencionadas na Indicação nº 028/13, 

considerando deplorável a situação das moradias, e se prontificou em 

reformar as moradias, pois elas não têm condições financeiras e as obras 

foram embargadas pela Justiça. O Vereador Adão Airton de Oliveira pediu 

o uso da palavra, mencionou que a administração atual não tem nada haver 

com a passada, portanto, acredita que não está embargada pela justiça, 

questionando que se existem verbas por que não concluírem a obra. O 

Senhor Presidente mencionou que não há ainda verbas disponíveis para a 

conclusão das obras. Logo após, como nada mais havia a ser tratado, o 

Senhor Presidente encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 20 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: 


