
 

 

ATA N°. 978 DO DIA 14 DE JANEIRO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos quatorze dias do mês de janeiro 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 de Oliveira Mânica, Miltom 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, Fernando Albuquerque, que 

efetuasse a leitura da Ata Nº 977 de sete de janeiro de dois mil e treze, que depois de 

lida e submetida à apreciação foi Aprovada por Unanimidade. Em seguida, o Senhor 

Presidente agradeceu a presença da comunidade, ao Prefeito Júlio Cesar Mesquita Ceni, 

ao Vice-Prefeito José Luiz Dezordi Vicenzi, aos Secretários e ao Sargento Luis 

Fernando, mencionando que é uma honra recebê-los na Casa. Logo após, o Senhor 

Presidente abriu espaço para inscrições à Tribuna Livre, o Vereador Adão Airton de 

Oliveira, o Vereador Miltom dos Santos Amarante, o Vereador Antônio Antunes da 

Silva e o Vereador Valdir Graminho de Souza solicitaram inscrição. Após o primeiro 

Secretário, Gilberto Maier Fernandes, efetuou a leitura da Pauta do Dia, que 

constavam: Indicação n° 001/13, em 09 de janeiro de 2013, que sugere ao Poder 

Executivo Municipal disponibilize de Auxílio Moradia aos membros da Brigada Militar. 

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

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

Senhor Presidente Encaminhou para Análise das Comissões; Indicação n° 002/13, 

em 14 de janeiro de 2013, sugere ao Poder Executivo Municipal a troca de Lâmpadas 

na Rua Felix Antunes e Instalação de um Redutor de Velocidade próximo à churrascaria 

do Sr. Sebastião Dalago no perímetro urbano.  (Autoria dos Vereadores: Adão Airton de 



 

 

Oliveira, Eni Webber, João Eduardo de Oliveira Mânica e Miltom dos Santos 

Amarante), o Senhor Presidente Encaminhou para Análise das Comissões. O Senhor 

Presidente suspendeu a Sessão por cinco minutos para que as Comissões apresentassem 

os Pareceres. Reaberta a Sessão, o primeiro Secretário efetuou a leitura do Parecer n° 

001/2013 da Comissão Geral de Pareceres e Parecer nº001/2013 da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas que tratam do Projeto de Lei Nº 1.410/2013, 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, não houve manifestações e em votação obteve Aprovação 

Unânime. Prosseguindo, o primeiro Secretário, efetuou a leitura do Parecer n° 

002/2013 da Comissão Geral de Pareceres e Parecer nº002/2013 da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas que tratam do Projeto de Lei Nº 1.411/2013, 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, não houve manifestações e em votação, obteve Aprovação 

Unânime. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Adão Airton de Oliveira 

que ocupasse seu espaço na Tribuna. O Vereador saudou aos presentes, em especial ao 

Prefeito e ao Vice-Prefeito, inicialmente o Vereador pediu ao Senhor Presidente que 

emitisse um Pedido de Informação ao Executivo Municipal a respeito do Orçamento do 

Município para o ano de 2013, quanto é o salário do Prefeito, do Assessor, dos 

Secretários, se o Município possui dívidas, também sobre a LDO (Lei de Diretrizes 

Orçamentárias), que percentual está destinado a cada Secretaria, pois há pessoas que 

estão o indagando e ele não possui essas informações. Também o Vereador pediu ao 

Senhor Presidente que emitisse um ofício ao Executivo Municipal solicitando a 

conclusão das casas iniciadas na administração anterior. Para finalizar, o Vereador 



 

 

agradeceu a presença do Presidente do Partido do Democratas, Vagner Negri. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Miltom dos Santos Amarante que 

ocupasse a Tribuna. O Vereador saudou aos presentes, ao Prefeito, Vice-Prefeito, 

Presidente do Partido do Democratas, relatando sobre a situação da Estrada da Roseira, 

onde formou-se uma lagoa no meio da estrada devido as fortes chuvas, dificultando a 

passagem de veículos menores, a Embrapa esteve no local tentando escoar a água mas 

não conseguiram, diante disso, o Vereador pediu que tomassem providencia a respeito. 

O Vereador relatou também a questão da estrada da Comunidade de Rincão das Quinas, 

onde se formou lombadas que dificultam a passagem se veículos, questionando ao 

Prefeito se já verificaram a situação e se providenciaram solução e sugeriu ao Secretário 

de Obras que visitasse as estradas do Município. Também mencionou a questão dos 

carros públicos que estão andando sem rumo, e as excessivas viagens a Passo Fundo, 

onde a ambulância leva os pacientes e não os aguarda, tendo então que um carro ir 

buscar, além de levarem os familiares de pacientes, e utilizarem os carros públicos para 

uso particular, como já os observou estacionados em frente de lojas, sugerindo ao 

Senhor Prefeito que tome alguma atitude, pois a administração passada era muito 

liberal. O Senhor Prefeito pediu o uso da palavra, solicitando ao Vereador que quando 

observar carros públicos em frente de lojas que o comunique. O Vereador disse que 

quando isso ocorrer irá o informar. O Vereador Adão pediu o uso da palavra, 

mencionando que os carros da saúde devem ficar no pátio da Prefeitura e não com o 

motorista, relatando que na época em que foi motorista nunca ficou com o carro sempre 

ficava na garagem do Posto de Saúde.  O Prefeito Júlio pediu o uso da palavra, 

colocando que há casos em que vidas dependem de frações de segundo, e que minutos 

pedem fazer a diferença, considerando que é melhor que o motorista fique com o 

veículo para agilizar o transporte do paciente. O Senhor Prefeito colocou que está 



 

 

disponível para sugestões dos Senhores Vereadores, e aos relatos de problemas 

identificados dentro do Município. Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao 

Vereador Antônio Antunes da Silva que fizesse uso da Tribuna. O Vereador 

cumprimentou aos presentes, mencionando que é uma honra receber na Casa o Senhor 

Prefeito e o Vice-Prefeito, ponderando que é muito importante acompanharem o 

trabalho dos Vereadores. Sobre a Sessão anterior, o Vereador discorreu que ocorreram 

erros, mas felizmente foram superados, fazendo uma analogia entre Vereadores e alunos 

que vão à escola para aprender, pois ninguém nasce sabendo, e todos os Vereadores da 

Casa têm a aprender independente do tempo em que estão na Casa. O Vereador também 

lembrou que na Sessão passado foi relatado o descaso com as máquinas e veículos 

públicos, considerando uma falta de respeito com a Vereadora Eni, pois na época era 

Vice-Prefeita do Município e fazia parte da administração, salientando que é uma honra 

tê-la como colega na Casa e com certeza será uma excelente Vereadora assim como foi 

uma excelente Vice-Prefeita. No que diz respeito aos veículos da saúde ficar com o 

plantonista, o Vereador é favorável, pois em questão de minutos pode perder uma vida 

querendo economizar em combustível, e menciona ser conhecedor do assunto porque 

foi o primeiro motorista da saúde. Também pediu paciência e repeito com o Prefeito e o 

Vice-Prefeito, tendo em vista que assumiram recentemente a Prefeitura e não tiveram 

tempo de analisar tudo que fazer parte da administração, e disse ainda, que acredita nos 

dois jovens e em sua equipe, inclusive os dois já demonstraram interesse vindo à Casa 

assistir a Sessão, mencionando que a Casa estará sempre a disposição deles e da 

comunidade, e que poderão contar com o apoio dos Vereadores. Para finalizar, o 

Vereador pediu a comunidade que se tiverem dúvidas, sugestões ou críticas que os 

procurem para esclarecer, evitando assim fofocas e distorções de palavras. Após, o 

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



 

 

que assumisse a Presidência para que pudesse fazer uso da Tribuna. Assumindo a 

Presidência solicitou ao Vereador Valdir Graminho de Souza que ocupasse seu espaço 

na Tribuna.  O Vereador saudou aos presentes, especialmente ao Prefeito e ao Vice-

Prefeito, também ao Sargento Luis Fernando, mencionando que assumiu a Casa esse 

ano, e está se sentindo muito bem na Casa, pois acredita nos Vereadores e na força da 

comunidade e tem certeza que Coxilha irá progredir com o apoio dos Vereadores. Sobre 

os Pedidos de Informações solicitados pelo Vereador Adão, colocou que concorda, 

porém, há apenas quinze dias que assumiram os trabalhos, pedindo um pouco de 

compreensão. A questão da estrada da Roseira que foi mencionada, o Vereador não quer 

criticar ninguém e nem caberia, no entanto questionou aos Vereadores que estavam na  

Casa durante quatro anos se não haviam tomado conhecimento do fato, pois há tempos 

que havia reclamações, porém a partir de primeiro de janeiro a responsabilidade passou 

a ser dos Vereadores eleitos, pedindo para que esquecessem o passado, e desse 

momento em diante assumissem uma nova postura, sem ódio, rancores, pois esses 

sentimentos não nos leva a lugar algum. Logo após, o Vice-Presidente 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 21 de janeiro de 2013, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi 

lavrada a Ata esta que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 

 


