
 

 

ATA N°. 1022 DO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e treze às dezoito horas e trinta 

minutos reuniram-se os Senhores Vereadores: Alberto Manica de Ramos, Antônio 

Antunes da Silva, Dari Cláudio Tamanho, 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 1021 de doze de novembro de dois mil e 

treze, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. O 

Senhor Presidente mencionou o convite enviando pela UVERGS, para participarem do 

XV Seminário sobre Gestão Pública Contemporânea, nos dias 20, 21 e 22 de dezembro 

de 2013. Após, o Senhor Presidente abriu as inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores 

Alberto Mânica de Ramos e Milton dos Santos Amarante solicitaram inscrições. 

Prosseguindo a Sessão, 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° 1.482, de 13 de novembro de 2013, autoriza o 

Poder Executivo a incluir através de crédito especial na atividade orçamentária n° 

0703.1030500362.220 – Combate a Pragas e Vetores de Doenças novo elemento de 

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

Projeto de Lei n° 1.483, de 20 de novembro de 2013, dispõe sobre o parcelamento do 

solo urbano no Município de Coxilha e dá outras providências, Encaminhado para 

Análise das Comissões; Projeto de Lei n° 1.484, de 20 de novembro de 2013, dispõe 

sobre a contratação por tempo determinado de 01 (um) enfermeiro para atender 

necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do Art. 37, IX da 

Constituição Federal e dá outras providências, Encaminhado para Análise das 



 

 

Comissões, e por se tratar de um Projeto em regime de urgência, o Senhor Presidente, 

comunicou que seria colocado na Ordem do Dia na presente Sessão, e Projeto de Lei 

legislativo nº 004/2013, de 12 de novembro de 2013, institui Turno Único no 

Legislativo Municipal e dá outras providências, Encaminhado para Análise das 

Comissões, e por ser um Projeto em regime de urgência, o Senhor Presidente, 

comunicou que seria colocado na Ordem do Dia na presente Sessão. Logo após, O 

Senhor Presidente, passou para o período da Ordem do Dia, solicitando ao Primeiro 

Secretário que efetue a leitura do Parecer nº071/2013 da Comissão Geral de 

Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto 

de Lei 1.479/2013, 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, não houve manifestações e em votação, o 

Projeto obteve Aprovação Unânime. Em seguida o primeiro Secretário efetuou a 

leitura do Parecer nº072/2013 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei 1.481/2013, 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, não houve manifestações e em votação, o Projeto obteve Aprovação 

Unânime. Após passou para leitura o Parecer nº075/2013 da Comissão Geral de 

Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto 

de Lei nº 1.484/2013, 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, não houve manifestações e em votação, o 

Projeto obteve Aprovação Unânime. Em seguida, o Primeiro Secretário, efetuou a 

leitura do Parecer nº074/2013 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 



 

 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei Legislativo 

nº004/2013, 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, não houve manifestações e em votação, o Projeto 

obteve Aprovação Unânime. Prosseguindo a Sessão, o Senhor Presidente, passou à 

Tribuna Livre, solicitando de acordo com a ordem dos inscritos, ao Vereador Alberto 

Mânica de Ramos que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, 

agradecendo a compreensão do Senhor Presidente e dos colegas Vereadores por 

transferirem o dia da Sessão, e se colocou à disposição para quando os colegas 

precisarem transferir as Sessões. Em seguida, o Senhor Presidente, solicitou ao 

Vereador Milton dos Santos Amarante que ocupasse a Tribuna. O Vereador 

cumprimentou aos presentes, mencionando que nem tudo o que é falado na Tribuna é 

escrito em Ata, por isso na Sessão passada não pediu cópia da Ata, pois não esclareceria 

alguns fatos que mencionou. O Vereador salientou que os agricultores estão em época 

de colheita e as estradas estão em péssimas condições, ponderando que de nada adianta 

máquinas novas se não há combustível para que possam trabalhar, e ainda ressaltou que 

a Prefeitura está apenas conseguindo manter a folha de pagamento dos funcionários, e 

quem gera impostos não tem o devido retorno, como é o caso dos agricultores, pois no 

momento que mais precisam de estradas em boas condições, não as tem. Relatou ainda 

que, grandes agricultores estão passando a produção em blocos de pessoas de Passo 

Fundo, considerando uma vergonha, e com isso diminuirá mais a arrecadação do 

Município. Após, como nada mais havia a ser tratado, o Senhor Presidente, encerrou a 

Sessão, marcando a próxima para o dia 26 de novembro de 2013, terça-feira, às 

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

seguintes Vereadores: 


