
 

 

ATA N°. 998 DO DIA 03 DE JUNHO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos três dias do mês de junho 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 997 de vinte e sete 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, o Vereador 

Adão Airton de Oliveira, solicitou inscrição. 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: Pedido de Informação 

nº015/2013, de autoria dos Vereadores Adão Airton de Oliveira, Eni Webber, João 

Eduardo Mânica, Miltom dos Santos Amarante, requerem informações de todos os 

pacientes internados em clínicas para recuperação, endereços das mesmas. E também os 

valores repassados a estas entidades, que prestam trabalho ao Município, e Pedido de 

Informações nº016/2013, de autoria dos Vereadores Adão Airton de Oliveira, Eni 

Webber, João Eduardo Mânica, Miltom dos Santos Amarante, requerem a Relação de 

todos os contribuintes que efetuaram pagamento de IPTU em 2012, bem como seus 

respectivos valores. Após, o Senhor Presidente passou para o período da Ordem do 



 

 

Dia, solicitando ao primeiro Secretário que efetuasse a leitura do Parecer nº 034/2013 

da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de 

Contas, que tratam do Projeto de Lei n°1.441/2013, 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, o Vereador Adão Airton de Oliveira mencionou que esteve analisando o 

Projeto, e considerou com precisa de retificações, pois existem descontentamentos pelos 

funcionários e muitos não entenderam, diante disso, Pediu Vistas ao Projeto, para que 

tenha maiores esclarecimentos. A Vereadora Eni Webber também concordou com as 

colocações do Vereador Adão, há necessidade de analisar melhor o Projeto. O Senhor 

Presidente aceitou o Pedido de Vistas do Projeto. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao primeiro Secretário que efetuasse a leitura do Parecer nº 035/2013 da 

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

que tratam do Projeto de Lei n°1.442/2013, 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, o 

Vereador Adão Airton de Oliveira mencionou que não entendeu o Projeto, fincando 

confuso, questionando se o Projeto trata da internação de idosos ou clinica de 

recuperação, também questionou o valor investido, considerando que cabe aos 

familiares cuidar e não ao Executivo. A Vereadora Eni Webber também mencionou que 

ficou com dúvidas em relação as pessoas que seriam internadas, atendidas, se será 



 

 

atendida qualquer idoso do Município, ponderando que o Projeto precisa ser mais 

esclarecido, cabendo um Pedido de Vistas. O Vereador Antônio Antunes da Silva 

relatou que há tempos existe este convênio, ponderando que os Vereadores devem ter 

respeito quando há um Projeto dessa natureza na Casa, pois é preciso pensar que nem 

todos têm familiares que cuidam e condições financeiras, e ainda colocou que ninguém 

sabe o que reserva o futuro, talvez um dos Vereadores, até ele mesmo necessitem dessa 

ajuda. Também sugeriu que antes de falarem que fossem visitar a Hospedagem para 

verificar a realidade, e disse que não aceita Pedido de Vistas. O Vereador Alberto 

Manica de Ramos se posicionou favoravelmente ao Projeto, pois considera triste 

pessoas jogadas nas ruas sem ter familiares que os amparem, ficando feliz que exista 

locais que prestam esse serviço de apoio e amparo aos que necessitam, e ainda o valor 

pago não interessa, pois o que bem maior é a vida. O Senhor Presidente acredita que é 

um Projeto bom, pois saúde não tem preço, e é preciso ver o Projeto pelo lado humano e 

não material. Em votação, o Projeto, foi Aprovado por sete votos Favoráveis e um 

contrário do Vereador Adão Airton de Oliveira. Em seguida o Senhor Presidente 

colocou em discussão a Indicação nº034/2013, não houve manifestações e em votação, 

obteve Aprovação Unânime. Prosseguindo, o Senhor Presidente colocou em discussão 

o Pedido de Informação nº014/2013, 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, mencionando que presenciou 



 

 

funcionários públicos, inclusive Secretários Municipais chegando para trabalhar às 

8h20min, considerando uma falta de respeito com o povo de Coxilha e com o dinheiro 

público, sendo que tiveram um feriadão na semana anterior. O Vereador agradeceu ao 

Secretário de Obras, Senhor Leonel por ter atendido um pedido seu de desentupir um 

bueiro na Comunidade de Arroio de Fátima, acesso a Agrodanieli. Também relatou que 

em visita a Comunidade do Rio do Peixe, as pessoas estavam reclamando sobre a 

questão da ginástica da terceira idade, onde eles têm que vir à Coxilha para fazer, 

solicitando que a professora contratada pelo Município que vá as Comunidades, afinal 

ela está sendo paga para isso. O Vereador ainda levantou a questão do ônibus para 

terceira idade que não irão mais fornecer, acreditando que haja um confronto de 

poderes. O Vereador Gilberto Maier Fernandes pediu o uso da palavra, explicando que 

o cancelamento de empréstimo de veículos é devido um apontamento do DAER, que 

proibiu o empréstimo de veículos oficiais para eventos. Retomando a palavra, o 

Vereador Adão mencionou que a terceira idade é a única entidade que é registrada no 

Município, sugerindo que o Município compre um ônibus e transfira para a terceira 

idade como fez o Município de Itauçu no interior de São Paulo. Para finalizar, o 

Vereador relatou que na última sexta feira, foram abertas as cancelas do Pedágio de 

Farroupilha, porém, se debateram que um grande problema com a questão dos 

acidentes, onde o contribuinte passou a pagar pelas despesas, antes a empresa que 

operava o Pedágio pagava, ponderando que deveria ser revisto a situação, talvez 

devessem ter isentado o Município de Farroupilha. Como nada mais havia a ser tratado, 



 

 

o Senhor Presidente encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 10 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: 

 


