
 

 

ATA N°. 999 DO DIA 10 DE JUNHO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dez 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 998 de três de junho de dois mil e treze, que depois de 

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

convocou os Senhores Vereadores para o dia 27 de junho de 2013, às 18h00min, 

comparecerem à Câmara onde acontecerá Assembleia Municipal de Ciclo do 

Orçamento 2013/2014. Prosseguindo a Sessão, o Senhor Presidente abriu espaço para 

inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores Adão Airton de Oliveira, Alberto Mânica de 

Ramos, a Vereadora Eni Webber, e o Vereador Valdir Graminho de Souza 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° 1.444, de 07 de junho de 2013, que fica o Poder 

Executivo autorizado a firmar Convênio entre o Município de Coxilha/RS e Instituto 

Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus Sertão/RS 

e dá outras providências, Encaminhado para Análise das Comissões; Indicação 

035/13, em 05 de junho de 2013, que sugere ao Poder Executivo Municipal a Revisão e 



 

 

a Atualização do Código Tributário - Lei 290/97, (licença ambulante). (Autoria dos 

Vereadores: Alberto Manica de Ramos, Antônio Antunes da Silva, Fernando 

Albuquerque, Gilberto Maier Fernandes e Valdir Graminho de Souza) e Requerimento 

nº002/2013, que requerer Apoio desta Casa Legislativa, aos Caminhoneiros do País, em 

especial aos de Coxilha, pela Lei 12.619, chamada Lei do Descanso, sancionada no dia 

2 de maio de 2012. A lei estabelece o descanso de 11 horas a cada 24 horas trabalhadas, 

além da parada de 30 minutos a cada quatro horas dirigidas. Ela deveria ter entrado em 

vigor no dia 1º de agosto do ano passado, mas não foi bem aceita pela categoria e gerou 

muitos protestos, pois não existem postos de parada com infraestrutura suficiente para 

cumprir essa determinação, colocando em risco a vida dos motoristas, e não oferece 

uma política de incentivo e segurança. Após, o Senhor Presidente passou para o período 

da Ordem do Dia, colocando em discussão o Projeto de Lei nº1.441/2013, o Vereador 

Adão Airton de Oliveira mencionou que o Projeto já havia sido discutido na Sessão 

anterior e inclusive foi Pedido Vistas, embora veio um funcionário do Executivo 

explicar os demais funcionários não conseguiram entender, solicitando que os 

responsáveis pela contabilidade do Executivo deveria explicar aos Vereadores, também 

salientou que os Vereadores não podem concordar com esse Projeto, se posicionando 

contra o Projeto, pois os funcionários devem ser valorizados e respeitados, pedido a 

Retirada do Projeto da Ordem do Dia, pedido ao Senhor Presidente que solicitasse a 

Secretaria da Fazenda que viesse a Casa explicar o Projeto. A Vereadora Eni Webber 

reiterou as palavras do Vereador Adão, e também concluiu que o Projeto deve ser 



 

 

esclarecido, ponderando que o Executivo deveria se preocupar quando envia um Projeto 

que atingirá todos os funcionários, de explicar e esclarecê-lo antes de enviá-lo, diante 

disso, a Vereadora se posicionou contra o Projeto, pedindo a Retirada do Projeto por 

uma semana. O Vereador Antônio Antunes da Silva mencionou que também foi 

funcionário público e relatou como foi concedido o vale alimentação aos funcionários 

no início da emancipação, e ponderou que quem tem que ir buscar informações são os 

Vereadores, pois é obrigação defender o funcionalismo do Município, relatando que ele 

juntamente com o Presidente da Casa e o Vereador Alberto foram ao gabinete do 

Senhor Prefeito para esclarecer a situação, onde explicou que o funcionário que trabalha 

08 (oito) horas ganhará R$12,00 (doze reais) de vale alimentação, um aumento de 20% 

(vinte por cento). Também mencionou que jamais serão contra os funcionários, pois foi 

um Vereador que sempre defendeu a questão do vale alimentação para os funcionários. 

O Vereador Alberto Mânica de Ramos mencionou que é um Projeto polêmico, porém, 

acredita que é para o bem dos funcionários, e tem funcionários que fazem 20 (vinte 

horas) no Município e ganham 75% (setenta e cinco por cento) dos vales e fazem mais 

20 (vinte) horas em outro Município e ganham mais 75% (setenta e cinco por cento) de 

vales totalizando um vale e meio, sendo irregular, ilegal, onde provavelmente alguém 

terá que devolver esse dinheiro. Também ressaltou que jamais será contra os 

funcionários, e entrou na Casa para fazer as coisas corretas e claras, se posicionando a 

favor do Projeto. O Vereador Milton dos Santos Amarante não entende o porquê que o 

Executivo está fazendo uma “manobra” dessas para aumentar R$2,00 (dois reais) no 



 

 

vale alimentação, enfatizando que os funcionários querem dinheiro e não vales, pois 

poderiam usar para pagar contas, e Pediu Vistas ao Projeto por quinze dias, para que 

seja esclarecido o Projeto. O Vereador Adão Airton de Oliveira pediu que os 

Vereadores usassem os pronomes de tratamento adequados dentro da Casa, e que não é 

dever dos Vereadores irem procurarem o Prefeito, questionando por que descontar em 

folha dos funcionários, acreditando que é pelo fato da folha estar “estourada”. O Senhor 

Presidente concluiu que não houve entendimento do Projeto, portanto, o Retirou da 

Ordem do Dia, e sugeriu que os funcionários formem comissões e busquem esclarecer 

a situação, pois na próxima Sessão irá novamente para votação. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao primeiro Secretário que efetuasse a leitura do Parecer nº 

037/2013 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada 

de Contas, que tratam do Projeto de Lei n°1.444/2013, 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 Milton dos Santos Amarante relatou que desde o ano de 1993, 

vinha solicitando esse Projeto, porém não o atenderam, e hoje o Senhor Prefeito 

lembrou-se que no Município há portadores de necessidades especiais, parabenizando o 

Senhor Prefeito pela iniciativa. O Vereador Adão Airton de Oliveira também 

parabenizou o Senhor Prefeito, e aos Vereadores que aceitaram o Projeto em regime de 

urgência. O Vereador Antônio Antunes da Silva relatou que fez o transporte desses 

alunos aproximadamente uns 10 (dez) anos, e hoje a Equoterapia da APAE de Passo 



 

 

Fundo fechou, por isso a importância desse Projeto, pois o transporte todos os dias 

desses alunos é desgastante para eles, além de correr risco nas estradas. A Vereadora 

Eni Webber também considerou uma excelente iniciativa o Projeto, pois é uma das 

terapias que mais dá resultados no tratamento dessas pessoas. Em votação, o Projeto, 

obteve Aprovação Unânime. Logo após, o Senhor Presidente colocou em discussão o 

Pedido de Informação nº015/2013, não houve manifestações e em votação, obteve 

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

Pedido de Informação nº016/2013, O Vereador Adão Airton de Oliveira mencionou 

que devido informações do contador da Prefeitura que disse que a arrecadação era muito 

baixa e que o valor do IPTU estava defasado, por isso fizeram o Pedido de Informação, 

para esclarecer, pois muitas pessoas estão indignadas com o aumento. Em votação, o 

Pedido de Informação, obteve Aprovação Unânime. Em seguida passou para discussão 

o Requerimento nº002/2013, não houve manifestações, e em votação, 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, relatou que esteve no Tribunal de 

Contas em Erechim, para verificar os apontamentos feitos à administração passada, e na 

oportunidade verificou a questão do IPTU, questionando se o Tribunal de Contas 

poderia apontar defasagem no valor do IPTU e lhe informaram que sim, porém, não 

estipulam valores. O Vereador mencionou que está preocupado com a questão da 

Creche Municipal, pois deveria estar concluída em onze de fevereiro, e foi prorrogada 



 

 

por noventa dias e já se passaram cento e vinte dias e não está concluída, e conforme 

informação dos funcionários demorará mais uns sessenta dias, questionando como 

ficará a situação, pois quando se faz uma licitação é feita por tempo determinado, é 

estipulado prazos, e quando não se consegue cumprir o prazo, é feito aditivos de 

prorrogação, e não fizeram em Coxilha, e é dever dos Vereadores fiscalizar, pois caberia 

multa para empresa prestadora de serviço. Também relatou que o Município está sem 

encanador, pois o que havia, pediu demissão, pedindo ao Executivo que chame o 

próximo do concurso, pois há funcionários que estão sendo forçados a fazer esse 

trabalho que não é sua atribuição. O Vereador agradeceu a aprovação da Moção de 

Apoio aos caminhoneiros, pois Coxilha há vários, e convidou aos Vereadores para 

participarem na última audiência em Garibaldi. Em seguida, o Senhor Presidente 

solicitou ao Vereador Alberto Mânica de Ramos que ocupasse a Tribuna. O Vereador 

cumprimentou aos presentes, relatou que esteve com o Assessor do Ivan Pavin, onde 

farão a perfuração do poço artesiano na Comunidade de Colônia Miranda, conforme 

Indicação feita pela Casa, ponderando que o Executivo está preocupado com essa 

questão, e com as pessoas do interior, e em breve quem não tem água encanada terá. 

Sobre a Indicação n°035/13, o Vereador considera muito importante, pois durante os 

finais de semana há um fluxo intenso de ambulantes no Município, e há os comerciantes 

locais que pagam seus impostos e tem o direito de cobrar da Casa providências a 

respeito, portanto, é necessário que se faça a revisão e atualização da Lei nº290/97. O 

Vereador Antônio Antunes da Silva pediu o uso da palavra, mencionando sobre a 



 

 

questão da falta de encanador no Município, e o Senhor Prefeito considera essencial que 

tenha um funcionário responsável, e garantiu que irá contratar. O Vereador também 

comentou sobre a questão dos ambulantes, e que há uma pessoa responsável pela 

fiscalização, porém, em finais de semanas teria que tomar alguma providência, acredita 

que todos que vendem dentro do Município deveriam pagar uma taxa antes de vender, 

sugerindo que colocassem placas informando o pagamento de taxas para ambulantes na 

entrada da cidade. O Vereador Adão Airton de Oliveira pediu o uso da palavra, 

parabenizando o Vereador Alberto pela Indicação, se posicionando contra os 

vendedores ambulantes, pois não se sabe a procedência e qualidade dos produtos, além 

de prejudicarem o comércio local, que pagam seus impostos, geram emprego e renda 

para o Município e sugeriu que se cobrasse uma taxa com um valor alto aos ambulantes. 

Retomando a palavra, o Vereador Alberto salientou que já está em negociação a 

contratação do encanador, e sobre a taxa aos ambulantes deve ser alta, para que os 

comerciantes locais não sejam prejudicados. Ainda sobre a reunião que teve com o 

Pavin, foi negociado mais horas máquinas para o Município. Logo após, o Senhor 

Presidente solicitou a Vereadora Eni Webber que ocupasse a Tribuna. A Vereadora 

cumprimentou aos presentes, mencionou que ficou satisfeita com a discussão referente 

ao Projeto nº 1.441, acredita que tem que haver discussão até que se esgote todas as 

possibilidades, embora não é possível satisfazer a todos, porém é preciso convencer a 

maioria que é o melhor a ser feito, e parabenizou a atitude do Presidente. Também sobre 

a questão dos ambulantes, a Vereadora acredita que além de taxas altas, ter uma 



 

 

fiscalização eficiente.  Para finalizar a Vereadora, discorreu sobre o papel ético e 

democrático que todos os cidadãos Coxilhenses devem ter e exercer, e principalmente o 

papel do Vereador que é de discutir, examinar e investigar tudo que é enviado à Casa, 

até esgotarem todas as possibilidades e sanadas todas as dúvidas, e a atividade de 

discutir é um direito de todos os Vereadores e saber ouvir é uma dádiva. Após o Senhor 

Presidente solicitou ao Vice-Presidente, Vereador Antônio Antunes da Silva que 

ocupasse a Presidência. Assumindo a Presidência, solicitou ao Vereador Valdir 

Graminho de Souza que ocupasse a Tribuna.  O Vereador cumprimentou aos presentes, 

mencionando que já chegaram ao sexto mês de Legislatura, e no qual foi eleito 

Presidente da Casa, ponderando que desde a emancipação do Município há coisas 

erradas, e até o momento ninguém teve coragem de corrigi-las, citando como exemplo a 

questão da fiscalização dos ambulantes, afinal se existe a Lei tem que fazer valer. 

Relatou também que algumas pessoas estão ironizando as placas de fiscalização 

instaladas nas ruas, e também mencionou a questão das lixeiras jogadas no meio da rua, 

envergonhando aos Vereadores e considerando uma desorganização, parece que não há 

planejamento, e infelizmente tudo que está errado, caberá aos que estão no poder agora 

tentar resolver, acreditando que os Vereadores terão uma tarefa árdua pela frente, 

contudo, acredita no trabalho dos Senhores Vereadores. Em seguida o Vice-Presidente, 

Vereador Antônio Antunes da Silva devolveu a Presidência ao Vereador Valdir 

Graminho de Souza. Assumindo a Presidência e como nada mais havia a ser tratado, o 

Senhor Presidente encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 17 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: 

 

 

 

 

 


