
 

 

ATA N°. 996 DO DIA 20 DE MAIO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte 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 995 de treze de maio de dois mil e treze, que depois de 

lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime.  Prosseguindo a Sessão, o 

Senhor Presidente abriu espaço para inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores João 

Eduardo Oliveira Manica, Milton dos Santos Amarante e Alberto Mânica de Ramos 

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 032/13, em 20 de maio de 2013, que sugere ao Executivo 

Municipal a construção de corrimãos na escada que dá acesso a Estação Ferroviária, e 

ao Núcleo Teresa Pacheco, no perímetro urbano. (Autoria dos Vereadores: Adão Airton 

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

Amarante); Indicação 033/13, em 20 de maio de 2013, que sugere ao Executivo 

Municipal a elaboração de um Projeto de Lei para isentar o Centro Cultural e da 

Assistência Social, Ilso J. Webber do pagamento de IPTU no Município. (Autoria dos 

Vereadores: Adão Airton de Oliveira, João Eduardo Oliveira Mânica e Miltom dos 



 

 

Santos Amarante) e Declaração do Ordenador de Despesas, referente ao Projeto de 

Lei nº 1.440/2013.  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° 033/2013 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei n°1.440/2013, 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 a Indicação 

nº031/13, onde o Vereador Adão Airton de Oliveira mencionou que o Executivo deverá 

rever esse aumento abusivo do IPTU, em que teve um aumento de 200% (duzentos por 

cento), acreditando que o Tribunal de Contas não exige esse grande aumento, indagando 

como se chegou a esse índice, sugerindo aos Vereadores constituírem uma comissão 

para irem conversar com o Secretário da Fazenda e com o Prefeito Municipal. O 

Vereador Milton dos Santos Amarante colocou que é primeira vez que vê um aumento 

dessa proporção, considerando um exagero, citando que existe uma Lei Federal, 

Estadual e Municipal em que o Senhor Prefeito não está seguindo, que quando se faz 

investimentos e bem feitorias, embelezamento dentro do Município pode ser 

acrescentado no IPTU, porém, não é o caso de Coxilha, pois não está sendo feito bem 

feitorias, embelezamento, nem redes de esgoto, rede fluvial, questionando como 

chegaram a esse índice, considerando um aumento abusivo, já que não tem 



 

 

investimentos no Município. O Vereador sugeriu que poderia ser criado um Projeto de 

Lei para isentar do pagamento de IPTU os moradores que dentro de um ano 

construíssem o passeio em frente de suas residências.  A Vereadora Eni Webber 

também concorda com as colocações feitas pelos demais Vereadores, inclusive recebeu 

várias reclamações da população sobre o aumento, onde não houveram explicações, 

discussões na comunidade sobre o por quê desse aumento, por isso além da Indicação 

acredita que deverá ser questionado ao Executivo quais os motivos reais que levaram a 

esse aumento extraordinário e considerado pela população abusivo, e para que os 

Vereadores possam informar corretamente a população, e mencionou ainda que a 

oposição não age contra o Executivo, mas sim a favor das pessoas do Município. O 

Vereador Antônio Antunes da Silva mencionou que também foi procurado pela 

comunidade, e preocupado com a questão foi conversar com o Senhor Prefeito, pois 

considera que atitude correta de um Vereador é primeiramente ir conversar e pedir 

explicações antes de sair falando sem saber, e segundo informações obtidas, o IPTU 

estava defasado há tempos, pois as administrações passadas não fizeram adequações 

necessárias, por isso esse aumento agora, embora não gosta de criticar o que passou, 

porém, muitas coisas foram deixadas de lado no passado e agora o Prefeito tem que 

adequar, e a população tem o direito de reclamar, sugeriu ao Senhor Presidente que 

convidasse o Senhor Prefeito e sua equipe para que viessem à Casa ou os Vereadores 

fossem ao seu gabinete para esclarecer a situação, evitando assim informações 

distorcidas e erradas a população, pois os Vereadores devem falar a verdade. O 



 

 

Vereador Alberto Mânica de Ramos também disse  que está preocupado com a questão, 

porém, se o Prefeito aumentou deve estar amparado em Lei, mas se preocupa com a 

população que paga, no entanto, não sai lá fora fazendo alarme para a população, pois é 

na Casa que se deve resolver, e concorda com o Vereador Antônio para que o Prefeito 

venha à Casa para prestar explicações, e que depois os Vereadores falem a verdade a 

comunidade, não distorcendo os fatos como andam fazendo, principalmente para as 

pessoas que não entendem. O Vereador João Eduardo Oliveira Manica também é 

favorável que se faça reunião com o Senhor Prefeito para esclarecimentos, relatando 

que as pessoas que o procuraram não são contra o aumento e sim ao aumento abusivo, 

são conscientes que o IPTU, assim como a taxa de água são baratas, e a população não 

têm culpa se em anos anteriores não vinham fazendo os reajustes necessários, por isso é 

necessário saber os motivos corretos para que os Vereadores falem a verdade a 

população, afinal por ser uma cidade pequena todos se conhecem, e tem que se ver todo 

dia, e não interessa as siglas partidárias, e sim as boas ideias para o bem da população. 

O Senhor Presidente mencionou que é favorável a tudo que foi colocado pelos Senhores 

Vereadores, e  irá sim propor uma reunião com o Senhor Prefeito na Casa ou no 

gabinete, relatando que também foi procurado pela população e não teve como informá-

los corretamente, e colocou que a Casa não pode se tornar um “campo de batalha”, e 

que informações e discussões equivocadas podem levar a inimizades, prejudicando a 

população Coxilhense e tem esperança que haja mudanças na Casa, tornando-se mais 

democrática. O Vereador Adão Airton de Oliveira questionou como ficará as pessoas 



 

 

que já pagaram o IPTU, se o Município fará a devolução ou será repassado para o 

próximo ano. O Vereador Fernando de Albuquerque mencionou que concorda com as 

colocações dos demais Vereadores, e ainda sugeriu ao Vereador Adão que primeiro se 

converse com o Senhor Prefeito para que depois se explique a população, evitando 

boatos, para que não saia informações distorcidas. Em seguida o Senhor Presidente 

colocou em votação a Indicação nº031/13, onde foi Aprovada por Unanimidade. 

Logo após, o Senhor Presidente passou para o período da Tribuna Livre, solicitando ao 

Vereador João Eduardo Oliveira Manica que ocupasse seu espaço. O Vereador 

cumprimentou aos presentes, parabenizando a diretoria pelo o grandioso baile da 

terceira idade, o maior que já presenciou em Coxilha, manifestando preocupação com os 

parques do Ginásio, pessoas tropeçando, caindo, o certo seria interditar o Ginásio, 

porém, onde irão realizar os eventos, sugerindo que se remende o piso evitando 

complicações inclusive para os Vereadores, mencionou ainda que, se sentiu 

envergonhado com essa situação, pedindo que se tome alguma providência. O Vereador 

Fernando de Albuquerque pediu o uso da palavra, colocando que na reunião que se fará 

com o Senhor Prefeito sobre o IPTU que seja levada para a pauta todas as questões e 

problemas levantados na Casa. A Vereadora Eni Webber pediu o uso da palavra 

sugerindo que essa reunião seja marcada na próxima Sessão, já que estão todos os 

Vereadores neste dia na Casa, pois se sentiu muito envergonhada e preocupada com a 

situação do ginásio. O Vereador Adão Airton de Oliveira pediu o uso da palavra, 

relatando que recebeu muitas reclamações sobre a revenda de carros que colocaram em 



 

 

frente ao ginásio, no dia do evento da terceira idade, dificultando o acesso das pessoas, 

questionando por que a Brigada não fez monitoramento do local. Retomando a palavra, 

o Vereador João mencionou que o Vereador Adão foi questionado sobre a Emenda do 

PPA, e se o imóvel onde está a Prefeitura está em nome da terceira idade, por isso foram 

pesquisar na internet, onde se trata da Lei nº 465/2001, ponderando que na época foi 

preciso, porém, já se passou doze anos e ainda ocupamos o imóvel deles. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao Vereador Milton dos Santos Amarante que ocupasse seu 

espaço na Tribuna. O Vereador cumprimentou aos presentes, mencionando que faz um 

ano que a Prefeitura já fez umas quatro reuniões para dar cinco sacas de adubo e três 

sacas de ureia para os pequenos agricultores, sendo que já foi feita as plantações e não 

receberam os defensivos. O Vereador também se diz preocupado com a questão 

ambiental, onde na Comunidade de Colônia Miranda há lixo nas estradas, relatando que 

o Município já recebeu multa em anos passados, e agora estão colocando novamente o 

lixo no local, e talvez recebam nova multa, também relatou que o lixo estocado no pátio 

da Secretaria de Obras, sendo ilegal. Também mencionou a questão das máquinas nas 

intempéries do tempo, porém, sabe que o Prefeito assumiu a Prefeitura com dívidas, por 

isso não está cobrando, mas espera que para o próximo ano seja construída garagens 

para as máquinas.  Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Alberto 

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

parabenizando a terceira idade pelo belíssimo evento que realizaram, e que sirva de 

exemplo para as demais faixas etárias, são exemplo de companheirismo e união, 



 

 

mencionando que também se preocupa com a situação do ginásio, ponderando que 

qualquer Vereador se sente envergonhado, e juntamente com o Prefeito devem 

encontrar solução para o problema. O Vereador parabenizou também, o Quadro de 

Laçadores que mais uma vez representaram muito bem Coxilha, onde ganharam um 

carro zero quilometro, e sente-se feliz por apoiá-los. O Vereador manifestou sua 

indignação pelos comentários que fizeram, onde mencionaram que ele pediu para a 

Brigada Militar que prendessem os motoqueiros, deixando claro que os motoqueiros 

que fazem bagunça e andam ilegais devem sim ser presos, não os que trabalham e 

andam de acordo com a lei, e ponderou que sempre defenderá o que for justo e certo, foi 

eleito para trabalhar para a Comunidade. A Vereadora Eni Webber pediu o uso da 

palavra, mencionando que também fica triste com comentários que não são verdadeiros, 

e isso que sempre colocou nessa Casa, que os Vereadores tragam propostas para o bem 

da Comunidade e não ficarem falando um dos outros, e ainda disse que não são 

oposição ao Município. Retomando a palavra o Vereador Alberto mencionou que não 

foi contra a Emenda do PPA, porém, para se colocar Emendas devem ser citado de onde 

vem a verba para a sua realização. Como nada mais havia a ser tratado, o Senhor 

Presidente encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 27 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: 


