
 

 

ATA N°. 1042 DO DIA 14 DE MAIO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e quatorze às dezoito horas e 

trinta minutos reuniram-se os Senhores Vereadores: Alberto Manica de 

Ramos, Antônio Antunes da Silva, Eni Webber, Evanir Salinet Nunes, 

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 Nº1041 de cinco de maio de dois mil 

e quatorze, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação 

Unânime. O Senhor Presidente agradeceu a presença do Tenente Luis 

Fernando e do funcionário público Jorge do Prado.  Prosseguindo a Sessão, 

Senhor Presidente, abriu as inscrições à Tribuna Livre, a Vereadora 

Evanir Salinet Nunes, o Vereador Milton dos Santos Amarente e a 



 

 

Vereadora Eni Webber solicitaram inscrições. Por não haver matéria para a 

Pauta do Dia, o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, solicitando ao 

Vereador Gilberto Maier Fernandes, que efetuasse a leitura do Parecer 

nº029/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

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

n°1.517/2014, onde as Comissões emitiram Parecer Favorável 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 passou 

para leitura o Parecer nº030/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da 

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

Lei n°1.518/2014, 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. Em seguida o 

Senhor Presidente, passou à Tribuna Livre, solicitando à Vereadora 

Evanir Salinet Nunes que ocupasse seu espaço. A Vereadora cumprimentou 

aos presentes, agradecendo ao Vereador Adão Airton de Oliveira, Dari 

Cláudio Tamanho e ao João Carlos Texeira Sampaio pela oportunidade que 

lhe proporcionaram de assumir o Legislativo. Também agradeceu a 

Secretária da Saúde e toda sua equipe, a sua família e aos amigos que a 

apoiaram no momento difícil, ao Secretário de Obras por ter atendido ao 

seu pedido de fechar um buraco na Rua Darcy Vicenzi, aos professores e 

funcionários da Escola Tia Sila e Pantaleão Thomaz e a Secretária da 

Educação, pela belíssima apresentação em homenagem ao dia das mães, e 

ponderou que apesar das dificuldades, e da falta de incentivo à cultura, foi 

um trabalho muito bem feito, e salientou que deveria haver mais incentivo 

à cultura, pois pode observar que há grandes talentos no Município. E para 



 

 

finalizar, a Vereadora agradeceu as boas vindas do Legislativo Municipal, e 

desejou a todos muita paz e saúde. Após, o Senhor Presidente solicitou ao 

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

saudou aos presentes, relatando sobre o assalto à Brigada Militar na semana 

anterior, ponderando que é a primeira vez que aconteceu isso no Município, 

e salientou que o Brasil está abandonado na questão da segurança, os 

militares são mau pagos, falta de efetivos, e quando o Presidente Lula 

assumiu fez o desarmamento, onde as pessoas de bem são desarmadas 

enquanto os marginais continuam armados, e ponderou que esse ano tem 

que haver mudanças, pois há doze anos não havia tanto roubos, 

manifestações e violência, e com a realização da copa do mundo, serão 

tirados os militares das cidades menores e com isso agravará a situação. 

Também mencionou a questão da morte dos agricultores e da questão 

indígena, onde a culpa é do Governo, pois é mal administrada, e acredita 



 

 

que no próximo ano haverá mais revolta e miséria no Brasil. Em seguida, o 

Senhor Presidente solicitou à Vereadora Eni Webber que ocupasse a 

Tribuna. A Vereadora cumprimentou aos presentes, relatando que 

participou de uma reunião do Sindicato Rural de Sertão-Coxilha, onde 

apresentaram uma grande gama de cursos que o SENAR oferece, mas 

infelizmente não são aproveitados, e estes cursos já são pagos pelos 

agricultores, e sugeriu aos Vereadores que encontrassem uma forma de 

incentivar os agricultores a fazer os cursos, pois os cursos têm por objetivo 

contribuir para a melhoria da gestão da propriedade rural, cooperando para 

a geração de renda e melhorar a qualidade de vida das famílias rurais. O 

Vereador Milton pediu a palavra,  mencionando que realmente há quatro 

anos os cursos estão parados, salientando que quando era Secretário era 

realizado oito curso por ano, e ponderou que é obrigação do Secretário da 

Agricultura incentivar os agricultores a participarem de cursos. Retomando 



 

 

a palavra, a Vereadora Eni conversou com o Secretário da Agricultura, 

Ernani, para que coopere e incentive os agricultores, e ele convocará uma 

reunião com o Conselho da Agricultura. A Vereadora também relatou que 

um motorista do caminhão da Prefeitura entrou na contramão no trevo do 

quiosque, e ela estava atrás, salientando que ficou muito preocupada, pois 

poderia ter causado acidentes, e a responsabilidade recairia sobre o 

Município, e pode identificar o motorista e o indagou sobre a situação, e ele 

de maneira mal educada disse a ela “vai incomodar outro”, ponderando 

ainda que os funcionários públicos do Município e os Vereadores têm que 

dar exemplo, e não infringir as leis, relatando ao Prefeito, que disse que irá 

tomar providências. A Vereadora mencionou que participou da Reunião do 

COREPE, onde apresentaram a prestação de contas, e ela se informou 

sobre a questão da isenção do pedágio, pois havia comentários que não 

iriam mais fazer novos cadastramentos, e a informaram que será mudado o 



 

 

sistema, e o controle passará para EGR do Porto Alegre, para que haja um 

maior controle, e também na reunião foi mencionado que começaram as 

obras em Erechim, e o projeto de duplicação de Passo Fundo a Erechim 

ainda não está concluído, e ainda foi pedido sobre a terceira pista próximo 

a Embrapa, e o alargamento da RS entre o pedágio e a torre da antena, para 

melhor tráfego de carros e caminhões, porém, não tem nenhuma resposta 

até o momento. Para finalizar a Vereadora salientou que quando 

elaborarem um Projeto para duplicação, que a mesma seja feita de Coxilha 

a Passo Fundo, onde há mais fluxo de carros. Nada mais havendo a tratar, o 

Senhor Presidente, encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 19 de 

maio de 2014, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta 

que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 


