
 

 

ATA N°. 1049 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos trinta dias do mês de junho 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 Nº1048 de vinte e três de junho 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 parabenizou-o 

pelo excelente trabalho que vem realizando com o Pelotão Mirim, também agradeceu a 

presença da comunidade e os integrantes do Pelotão. Prosseguindo a Sessão, Senhor 

Presidente, abriu as inscrições à Tribuna Livre,  os Vereadores Adão Airton de 

Oliveira e Alberto Manica de Ramos solicitaram  inscrições. Após, o Senhor Presidente, 

solicitou ao Vereador Gilberto Maier Fernandes que efetuasse a leitura da Pauta do 

Dia, onde constavam: Projeto de Lei nº 1.524, de 25 de junho de 2014, autoriza a 

redução de carga horária semanal de trabalho dos servidores da rede pública municipal 

de ensino e dá outras providências; Projeto de Lei nº 1.525, de 27 de junho de 2014, 

autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro sob a forma de subvenção 

social, firmar Termos de Comodatos com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus e a 

Mitra Arquidiocesana de Passo Fundo, abrir crédito especial no valor de R$ 33.000,00 

(trinta e três mil reais) e dá outras providências, os Projetos foram Encaminhados para 

Análise das Comissões;  Indicação 010/14 em 25 de junho de 2014, sugere ao Poder 

Executivo Municipal a instalação de dois pontos de luz no Cemitério;  Indicação 

011/14 em 30 de junho de 2014, sugere ao Poder Executivo Municipal tomar 



 

 

providências para conter a água que desce da lavoura dos Senhores Darli Antônio 

Fabiane Webber e Juarez Vitório Pinto (In Memoriam) na Avenida Natálio Vieira, 

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

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

e Indicação 012/14 em 30 de junho de 2014, sugere ao Poder Executivo Municipal 

disponibilizar apoio financeiro para a compra de uniformes para o Pelotão Mirim da 

Brigada Militar de Coxilha, de Autoria de todos os Vereadores. Em seguida, o Senhor 

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

que efetuasse a leitura do Parecer nº035/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da 

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

n°1.523/2014, 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. Prosseguindo, o Vereador Gilberto Maier Fernandes efetuou a 

leitura do Parecer nº037/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei n°1.525/2014, 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, o Vereador Valdir Graminho de Souza explicou que esse Projeto se trata das 

sobras do Legislativo, ponderando que esse dinheiro ajudará as comunidades. O 

Vereador Antônio Antunes da Silva salientou que o Projeto trata da sobra do ano 2013, 

mencionando que em anos anteriores também foi doado a Capela São João Batista, 

ponderando que são os Vereadores que decidem o que será aprovado ou vetado, 

portanto, é importante que a comunidade participe e acompanhe os trabalhos da Casa. O 

Vereador Adão Airton de Oliveira comentou que ficou feliz com a elaboração e envio 



 

 

do Projeto à Casa, parabenizando ao Executivo, e ponderando que esse dinheiro está 

sendo bem destinado, e espera que ao final do ano de 2014 também seja possível  a 

doação das sobras as entidades que necessitam. O Vereador Alberto Manica de Ramos 

relatou que foi contra a Indicação apresentada para a doação das sobras somente para 

Capela São João Batista, pois as demais capelas também precisam e têm direitos iguais, 

e deixou bem claro que não tem na contra a Capela São João Batista, apenas quer que as 

doações sejam justas. E quanto as sobras de 2014, ponderou que é preciso pensar em 

construir a Câmara de Vereadores. O Projeto passou para votação, e obteve Aprovação 

Unânime. Logo após, o Senhor Presidente passou à Tribuna Livre, solicitando ao 

Vereador Adão Airton de Oliveira que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou 

aos presentes, solicitando que a Secretaria de Obras faça a extensão do quebra-molas em 

frente ao Colégio Pantaleão Thomaz, pois os motoristas estão desviando-o em alta 

velocidade, também solicitou que a Secretaria de Assistência Social realize a campanha 

do agasalho, pois há muitas pessoas que necessitam. O Vereador ainda, mencionou que 

está indignado com a questão da extensão da terceira faixa em frente à Embrapa, na 

ERS 135 e com o asfalto que foi construído recentemente na ERS 135, questionando a 

qualidade do material usado, pois já está com buracos,  solicitando ao Senhor Presidente 

que envie um Ofício a EGR sobre a indignação e cobrando providências sobre essas 

questões. Também, o Vereador mencionou sobre o campeonato de bochas que será 

realizado no Município, e que seja feito em homenagem ao Senhor Juarez Vitório Pinto 

que faleceu no dia 27 de junho, e gostava muito de jogar bochas, e convidou a 

comunidade para participarem da festa em homenagem a São João Batista no dia 06 de 

julho. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Alberto Manica de Ramos 

que ocupasse a Tribuna. O Vereador saudou aos presentes, reforçando a Indicação sobre 

a questão do acúmulo de águas no bairro Cohab, pedindo que se tome providências 



 

 

urgentemente, pois é muito triste a situação dos moradores, e pediu que quando 

construírem novas casas populares que os Vereadores investiguem e acompanhem, pois 

deve haver maior planejamento e estudos para que não se repitam os mesmos erros. O 

Senhor Presidente mencionou que será realizada a entrega de agasalhos com a defesa 

civil no Ginásio Poliesportivo de Coxilha no dia 01 de julho de 2014, às 14h00min. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, encerrou a Sessão, marcando a 

próxima para o dia 07 de julho de 2014, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada 

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


