
 

 

ATA N°. 997 DO DIA 27 DE MAIO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e sete 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 996 de vinte de maio de dois mil e treze, que depois de 

lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime.  O Senhor Presidente 

comunicou sobre o convite do Seminário de Bovinocultura de Leite que acontecerá no 

dia 28 de junho de 2013, na Comunidade de Colônia Miranda, onde os Senhores 

Vereadores receberam os convites. Prosseguindo a Sessão, o Senhor Presidente abriu 

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

Vereadora Eni Webber, e o Vereador 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° 1.441, de 23 de maio de 2013, que dispõe sobre a 

Concessão de vales-alimentação aos Servidores Municipais e abre créditos especiais, e 

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

1.442, de 23 de maio de 2013, que fica o Poder Executivo autorizado a firmar Contrato 

de Prestação de Serviço entre o Município de Coxilha-RS e VERGUEIRO Hospedagem 



 

 

de Idosos LTDA, de Passo Fundo-RS e dá outras providências, Encaminhado para 

Análise das Comissões; Projeto de Lei n° 1.443, de 23 de maio de 2013, que autoriza 

o Poder Executivo efetuar a manutenção do equipamento de conexão com o Sistema de 

Posicionamento Global-GPS, instalado para o monitoramento da viatura da Brigada 

Militar de Coxilha/RS e dá outras providências, Encaminhado para Análise das 

Comissões e Indicação 034/13, em 24 de maio de 2013, que sugere ao Poder 

Executivo Municipal ajuda de custo ao Sr. Rodrigo Elias Rocha Moretto, que estará 

representando Porteira da Coxilha e 7ª Região Tradicionalista em Jataí no Rodeio 

Nacional de Campeões, na modalidade Tiro de Laço, de 17 a 21 de julho de 2013. 

(Autoria dos Vereadores: Alberto Manica de Ramos, Antônio Antunes da Silva, 

Fernando Albuquerque, Gilberto Maier Fernandes e Valdir Graminho de Souza). Após, 

o Senhor Presidente passou para o período da Ordem do Dia, colocando em discussão 

as seguintes matérias: Indicação nº032/13, não houve manifestações, e em votação 

obteve Aprovação Unânime e Indicação nº033/13, não houve manifestações, e em 

votação obteve Aprovação Unânime. 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, relatando que a resposta 

ao Pedido de Informação nº011/13, está ilegível. Também mencionou que esteve em 

Três Cachoeiras no dia 25 de maio de 2013, em uma Audiência Pública promovida pela 

Assembleia Legislativa e Câmara Federal, sobre a questão dos caminhoneiros, que está 

gerando descontentamento geral da classe, sugerindo ao Senhor Presidente para que se 



 

 

faça uma Moção de Apoio aos caminhoneiros de Coxilha, para ser entregue em 

Garibaldi, convidando aos Vereadores para que participassem. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou a Vereadora Eni Webber que ocupasse seu espaço. A Vereadora 

cumprimentou aos presentes, relatando sobre todos os tópicos abordados no curso A 

Atuação dos Vereadores e das Assessorias Parlamentares junto à Sociedade e ao 

Governo, que fez em Porto Alegre e recomenda aos Senhores Vereadores que façam a 

próxima edição do curso e todos que tiverem interesse acessem o site do IGAN para 

maiores informações. Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Milton dos 

Santos Amarante que ocupasse seu espaço. O Vereador saudou aos presentes, 

mencionando que a cada dia que passa se surpreende com o aumento dos Impostos, e 

agora querem cobrar impostos sobre o emplacamento de tratores, considerando um 

absurdo, onde estão programando uma reivindicação, pois está sendo considerada uma 

“máfia da estrela”, de tanto roubos e cobrança de impostos, aumento de todos os 

produtos e combustíveis. Também levantou a questão dos roubos a bancos, assaltos a 

ônibus que tratam o livro “Máfia da Estrela”, onde a segurança no país é zero. O Senhor 

Presidente mencionou que não acredita que o Governo seja ruim, afinal está a doze anos 

no poder, e acredita que estará por mais vinte anos no poder, porque hoje há facilidades 

de adquirir a casa própria, o automóvel, alimentação, taxas de juros menores, e não 

adianta somente conversar dentro da Casa, e se existe culpados são os eleitores que 

votam. Também mencionou que ficou feliz com aprovação a Indicação nº033/13 que 

sugere a isenção do pagamento de IPTU ao Centro Cultural e de Assistência Social Ilso 



 

 

J. Webber, e que se for concedida também abrirá uma empresa e solicitará a isenção, 

pois também terá o mesmo direito e deseja que todas as empresas que se instalarem no 

Município sejam isentas. Como nada mais havia a ser tratado, o Senhor Presidente 

encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 03 de junho de 2013, segunda-feira, 

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

pelos seguintes Vereadores: 


