
 

 

ATA N°. 1000 DO DIA 17 DE JUNHO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dezessete 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 999 de dez 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 21, às 9h00min e 27 de junho de 2013, às 

18h00min, comparecerem à Câmara onde acontecerá Assembleia Municipal de Ciclo do 

Orçamento 2013/2014. Também comunicou que recebeu Ofício do Gabinete nº 

138/2013, solicitando a Retirada do Projeto de Lei nº 1.443, de 23 de maio de 2013. 

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: Projeto de 

Lei n° 1.445, de 17 de junho de 2013, que autoriza o Poder Executivo a abrir um 

crédito especial no valor de R$ 4.016,48 (quatro mil e dezesseis reais e quarenta e oito 

centavos), destinados à Devolução à União do saldo devedor do convênio nº 

767398/2011 – Aquisição de Calcário, e dá outras providências, Encaminhado para 



 

 

Análise das Comissões; Indicação 036/13, em 13 de junho de 2013, que sugere ao 

Executivo Municipal o cadastramento de doadores de Sangue junto a Secretaria 

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

João Eduardo Oliveira Mânica e Miltom dos Santos Amarante) e Indicação 037/13, em 

17 de junho de 2013, que sugere ao Poder Executivo Municipal que estipule uma taxa 

diferenciada aos Coxilhenses de segunda a sextas feiras mais o consumo de energia 

elétrica para o uso do Parque de Eventos Alvady Ghelen Rocha. (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 a 

Indicação 035/13, em 05 de junho de 2013, o Vereador Alberto Manica de Ramos, 

destacou que a Indicação é oportuna e beneficiará os comerciantes locais, que pagam 

seus impostos e taxas e contribuem para o Município, sendo que os ambulantes entram 

no Município e não pagam taxas e ainda vendem produtos cuja procedência não é 

confiável. O Vereador Adão Airton de Oliveira relatou que os comerciantes ficaram 

satisfeitos com a Indicação e espera que seja executada imediatamente, pois há anos 

esse tipo de comércio está prejudicando os comerciantes locais, que geram emprego e 

pagam seus impostos, por isso devem ter respaldo, lei para os ambulantes, onde vendem 

variedades de produtos, pedindo ao Poder Público que fiscalize. O Vereador Antônio 

Antunes da Silva mencionou que há anos, em Legislaturas passadas foi colocada na 

Casa uma Indicação semelhante, e foi Aprovada por Unanimidade, porém, não foi feita 



 

 

fiscalização. O Vereador relatou como funciona a venda dos ambulantes no Município 

de Passo Fundo, que se não pagarem as devidas taxas, perdem as mercadorias. Também 

levantou a questão de fiscalização em finais de semana, como deveria ser feita, pois não 

há expediente, sugerindo que se estabelecessem horários para entrada de vendedores 

ambulantes no Município, e divulgado em uma placa na entrada da cidade. Em votação, 

a Indicação 035/13, 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, agradeceu 

a RGE pela retirada de postes que solicitou em audiência com a gerente no dia 17 de 

abril de 2013, ficando contente, pois de quarenta e cinco dias atenderam seu pedido. 

Também mencionou a questão do carroção da Secretaria de Agricultura que há mais de 

noventa dias está aguardando ordem para concerto em frente a metalúrgica, 

atrapalhando o trânsito, ponderando que é preciso ter mais respeito com o dinheiro 

público. O Vereador lamentou sobre a Indicação 003/13 que sugeria pinturas de faixas 

de segurança em frente ao Colégio Pantaleão Thomaz, e até o momento não 

executaram, questionando o por quê, quais seriam as dificuldades, falta de tempo ou 

falta de capacidade. Também colocou a questão da Indicação 029/13 que sugere a 

construção de muros e troca de telas no pátio do Colégio Pantaleão Thomaz, pois 

pessoas que não fazem parte da Escola estão entrando no pátio e perturbando o 

andamento das aulas, e em conversa com a Diretora, sugeriu que se construísse um 

muro, para que tenha mais segurança, ponderando que a administração tem que tomar 



 

 

providências, pois já faz seis meses que assumiram e até o momento não executaram a 

Indicação. O Senhor Presidente salientou que concorda com as colocações do Vereador 

Adão, e foi atrás de soluções e pediu que os demais Vereadores também se 

preocupassem com essas questões, pois é lamentável a situação das ruas e da falta de 

sinalização em frente das escolas. Também sobre a Indicação 035/13, mencionou que 

em eventos promovidos no Município é lamentável  a presença dos ambulantes na 

entrada dos locais, pois há presença de crianças que não entendem e querem os 

produtos, gerando constrangimento a comunidade e aos visitantes. Como nada mais 

havia a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou a Sessão, marcando a próxima para o 

dia 25 de junho de 2013, terça-feira, às 18h30min, devido ao feriado do dia 24 de junho, 

da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes 

Vereadores: 

 

 

 

 

 

 


