
 

 

ATA N°. 1034 DO DIA 17 DE MARÇO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e quatorze 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 Primeiro Secretário, Vereador Valdir Graminho de 

Souza, que efetuasse a leitura da Ata Nº1033 de onze de março de dois mil e quatorze, 

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

Comunicações e Convites, o Senhor Presidente, lembrou aos Senhores Vereadores que 

no dia 18 de março acontecerá o II Seminário Municipal de Bovinocultura de Leite, no 

Salão Paroquial São João Batista, conforme convite entregue aos Senhores na Sessão do 

dia 17 de fevereiro de 2014; também mencionou que estava disponível aos Senhores 

Vereadores a Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro sobre o Reajuste do valor 

do Vale Alimentação concedido aos Servidores Municipais, conforme Projeto de Lei N° 

1.505 de 07 de Março de 2014, juntamente com a Declaração do Ordenador de Despesa, 

mencionou ainda que, na Secretaria da Câmara estava disponível a Estimativa de 

Impacto Orçamentário-Financeiro para Gastos com Pessoal do Legislativo, conforme 

Projetos do Legislativo nº 001 e nº 002 de 2014. Prosseguindo a Sessão, o Senhor 

Presidente, abriu as inscrições à Tribuna Livre, como não houve inscritos, o Senhor 

Presidente passou à Pauta do Dia, solicitando ao Vereador Gilberto Maier Fernandes, 



 

 

que efetuasse a leitura das seguintes matérias: Projeto de Lei nº1.506, de 12 de março 

de 2014, autoriza o Poder Executivo a abrir no Orçamento Municipal de 2014, um 

Crédito Especial, no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) destinados a 

custear o transporte dos alunos do EJA e de outros programas educacionais e dá outras 

providências; Projeto de Lei nº1.507, de 14 de março de 2014, dispõe sobre a 

contratação por tempo determinado de 01 (um) Professor de Educação Infantil – 22 

horas, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos 

do art.37, IX, da Constituição Federal e dá outras providências; Projeto de Lei nº1.508, 

de 17 de março de 2014, autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito especial no 

valor de R$ 88.770,00 (oitenta e oito mil, setecentos e setenta reais), destinados as 

Demandas da Consulta Popular e Cidadã 2013/2014 - Programa Leite Gaúcho e dá 

outras providências; Projeto de Lei Legislativo nº001/2014, de 11 de março de 2014, 

dispõe sobre o índice de Revisão Geral Anual e aumento real na remuneração dos 

Servidores ativos, às Funções Gratificadas (FGs), Cargos em Comissão (CCs) da 

Câmara Municipal de Vereadores e dá outras providências; Projeto de Lei Legislativo 

nº002/2014, de 11 de março de 2014, dispõe sobre o reajuste do valor do Vale 

Alimentação dos Servidores ativos da Câmara Municipal de Vereadores e dá outras 

providências; Projeto de Lei Legislativo nº003/2014, de 11 de março de 2014, 

reajusta o valor dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito Municipal, através da 

Concessão de Revisão Geral anual e dá outras providências; Projeto de Lei Legislativo 

n°004/2014, de 11 de março de 2014, reajusta o valor dos subsídios dos Vereadores do 



 

 

Município, através da Concessão de Revisão Geral anual e dá outras providências; e 

Projeto de Lei Legislativo n°005/2014, de 11 de março de 2014,  reajusta o valor dos 

subsídios dos Secretários do Município, através da Concessão de Revisão Geral anual e 

dá outras providências. O Senhor Presidente Encaminhou todos os Projetos para 

Análise das Comissões. Em seguida, o Senhor Presidente, passou para Ordem do Dia, 

solicitando ao Vereador Gilberto Maier Fernandes, que efetuasse a leitura do Parecer 

nº012/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei n°1.505/2014, 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 obteve Aprovação Unânime. Logo após, foi 

efetuada a leitura do Parecer nº013/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da 

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

n°1.506/2014, 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, a Vereadora Eni Webber mencionou que vê com 

bons olhos esse Projeto, considerando uma evolução para Coxilha, todo o investimento 

em educação é bem aplicado. O Projeto passou para votação obtendo Aprovação 

Unânime. Após passou para leitura o Parecer nº014/2014 da Comissão Geral de 

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

de Lei n°1.507/2014, 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 

obteve Aprovação Unânime. Prosseguindo com o período da Ordem do Dia, o Senhor 

Presidente, solicitou que fosse efetuada a leitura do Parecer nº015/2014 da Comissão 

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

do Projeto de Lei Legislativo n°001/2014, 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 obteve Aprovação Unânime. Logo após foi efetuada a 

leitura do Parecer nº016/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

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

n°002/2014, 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 obteve 

Aprovação Unânime. Após, o Senhor Presidente colocou em discussão a Indicação 

nº003/2014, não houve manifestações e em votação foi Aprovada por Unanimidade. Em 

seguida passou para discussão a Indicação nº004/2014, o Vereador Milton dos Santos 

Amarante mencionou que espera que está Indicação não fique engavetada como as 

demais que foram Aprovadas, e ainda indagou o que está acontecendo, se há falta de 

recursos ou de vontade, e salientou que é responsabilidade da Prefeitura instalar lixeiras 

no local. O Vereador Adão Airton de Oliveira ponderou que deve haver cobranças para 



 

 

que não jogue lixo no local, e que sejam instaladas placas de conscientização no local, e 

ainda que sejam denunciadas para que a o Município tome providências, questionando 

por que existe a Secretaria do Meio Ambiente, pois apenas realizam o trabalho de 

recolher lixo. O Vereador Valdir Graminho de Souza mencionou sobre a placa que 

indica o nome da cidade “Coxilha” entre o Município de Sertão e Passo Fundo que está 

quebrada. Também salientou que não há placas indicativas na cidade, e as que existem 

não estão em locais visíveis, ponderando que com as placas até o comércio seria mais 

valorizado e a cidade mais organizada. Em votação, a Indicação obteve Aprovação 

Unânime. Em seguida, como nada mais havia a ser tratado, o Senhor Presidente, 

encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 24 de março de 2014, segunda-feira, 

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

pelos seguintes Vereadores: 


