
 

 

ATA N°. 1054 DO DIA 06 DE AGOSTO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e quatorze às oito 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 Nº1053 de vinte e oito de julho de dois mil e 

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

Prosseguindo a Sessão, Senhor Presidente, abriu as inscrições à Tribuna Livre, os 

Vereadores Adão Airton de Oliveira, Eni Webber, Valdir Graminho de Souza 

solicitaram inscrições. Após, o Senhor Presidente passou à Pauta do Dia, solicitando ao 

Vereador Gilberto Maier Fernandes que efetuasse a leitura das seguintes matérias: 

Projeto de Lei nº 1.529, de 25 de julho de 2014, autoriza o Poder Executivo abrir um 

crédito especial no orçamento/2014, no valor de R$ 73.923,00; Projeto de Lei nº 1.530, 

de 25 de julho de 2014, abre crédito especial no orçamento de 2014, no valor de R$ 

44.302,10, autoriza o município a repassar recursos para os estudantes beneficiados pelo 

Programa do Passe Livre Estudantil, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 1.531, 

de 26 de julho de 2014, autoriza o Poder Executivo a firmar contrato de prestação de 

serviços com a Caixa Econômica Federal e dá outras providências; Projeto de Lei nº 

1.532, de 01 de agosto de 2014, prorroga os mandatos dos Conselheiros Tutelares 

empossados no ano de 2012 e altera a redação do Art. 15, da Lei Municipal n° 1.056, de 

25 de novembro de 2008; Projeto de Lei nº 1.533, de 01 de agosto de 2014, altera o 

Termo de Comodato nº 01, anexo da Lei Municipal n° 1.526, de 01 de julho de 2014, e 

dá outras providências. Todos os Projetos foram Encaminhados para Análise das 



 

 

Comissões. Continuando com a leitura da Pauta do Dia, o Vereador Gilberto efetuou a 

leitura da Indicação 015/14 em 28 de julho de 2014, sugere ao Poder Executivo 

Municipal elaboração de Projeto de Lei que torne o Núcleo Habitacional Thereza 

Pacheco em Área Social. (Autoria de todos os Vereadores), e Indicação 016/14 em 28 

de julho de 2014, sugere ao Executivo Municipal que interfira junto às operadoras de 

telefonia a respeito de melhorar ou ampliar a rede de telefonia fixa e sinal de celular 

para os todos os bairros da cidade, (Autoria dos Vereadores: Adão Airton de Oliveira, 

Eni Webber, João Eduardo de Oliveira Mânica e Miltom dos Santos Amarante). Em 

seguida, o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, solicitando ao Vereador Gilberto 

Maier Fernandes que efetuasse a leitura do Parecer nº 040/2014 da Comissão Geral 

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

Projeto de Lei nº 1.528/2014, onde as Comissões emitiram Parecer Favorável, 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 pediu que o Executivo 

viesse à Casa dar maiores explicações sobre o Projeto para que os Vereadores repassem 

informações corretas à população. Em votação, o Projeto obteve Aprovação Unânime. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento nº001/2014, 

não houve manifestações e em votação, obteve Aprovação Unânime. Após, o Senhor 

Presidente passou para o período da Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Adão 

Airton de Oliveira que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, 

agradecendo e parabenizando ao DNIT, pelo belíssimo trabalho e rapidez da restauração 

da BR 153, KM 02, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, que com o 

grande volume de chuvas em junho foi interrompida, devido aos deslizamentos e 

abertura de crateras, impedindo o transito de veículos no local, dificultando aos 

caminhoneiros, inclusive os de Coxilha que tinham que fazer um grande desvio, 



 

 

sugerindo que em nome dos caminhoneiros de Coxilha, o Legislativo Municipal 

enviasse um agradecimento ao DNIT. Ainda, o Vereador agradeceu ao Ministério do 

Transporte, que através de uma Emenda do Deputado Luis Carlos Heinze, há quatro 

anos, que fosse revista a questão da pesagem entre eixos e foi corrigida. Também pediu 

que a Câmara realizasse uma homenagem aos ex-jogadores e fundadores do AIMORÉ. 

O Vereador Alberto Manica de Ramos também considera importante e justo 

homenagear o AIMORÉ, pela história que possui, e incentivo que era dado aos jovens 

na pratica do esporte. O Vereador Antônio Antunes da Silva mencionou que há anos 

existe o AIMORÉ, uma história muito bonita, muitas pessoas vinham à Coxilha 

prestigiar os jogos do clube, essa história poderia se tornar um livro. A Vereadora Eni 

Webber também mencionou que se deve valorizar a história do AIMORÉ, e além dos 

ex-jogadores sugeriu incluir na homenagem os fundadores, colaboradores, apoiadores 

para que a homenagem seja completa. Retomando a palavra, o Vereador Adão, 

salientou que ficou emocionado com o jogo do AIMORÉ que perdia por três a zero e 

conseguiu empatar com o Bahia, estando invicto no campeonato de Passo Fundo. O 

Senhor Presidente ponderou que é justa a homenagem ao AIMORÉ, porém, está muito 

próxima a data do aniversário, mas sugeriu de fazer uma placa de Moção Honrosa para 

colocar no clube. Após, o Senhor Presidente solicitou à Vereadora Eni Webber que 

ocupasse a Tribuna. A Vereadora saudou aos presentes, relatando que no dia cinco de 

agosto foi Aprovada pelo Senado Federal a PEC 39, de autoria da Senadora Ana 

Amélia, que tratava da emenda à Constituição que amplia o percentual do repasse de 

recursos do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 

para o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), uma conquista de todos os 

cidadãos. A Vereadora pediu que fosse solicitado ao Executivo que viesse à Casa 

prestar maiores esclarecimentos sobre o Projeto de Lei nº 1.528/14. Ainda, mencionou a 



 

 

questão da Indicação nº 016/14, para que sejam tomadas providências a respeito, pois o 

sinal está péssimo, oscilando muito, pois é pago para que se tenha um serviço de 

qualidade. O Vereador Adão mencionou que há um movimento em Passo Fundo para 

que as operadoras de telefonia venham verificar os problemas com o sinal na região. 

Retomando a palavra a Vereadora Eni reforçou o convite feito pela EGR para 

participarem da reunião no dia 13 de agosto, e parabenizou aos organizadores do 

manifesto para reivindicação de uma lombada eletrônica, além da aquisição de uma 

ambulância por parte do governo do estado, para que o veículo fique permanentemente 

junto ao Posto da Polícia Rodoviária Estadual de Coxilha, junto ao pedágio. Em 

seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Valdir Graminho de Souza que 

ocupasse a Tribuna. O Vereador cumprimentou aos presentes, relatando que participou 

de uma reunião da AMPLA em Nova Alvorada, sobre reforma urbana já. Ponderou 

ainda, que não se muda uma cidade sem antes mudar a mentalidade das pessoas, e ainda 

salientou que a cidade está abandonada, pois as ruas estão com muitos buracos, contudo 

ficou feliz em ver que as estradas do interior estão em boas condições. Também relatou 

que as comunidades estão satisfeitas com a participação dos Vereadores nos eventos que 

promovem. O Vereador Antônio relatou que em conversa com o Secretário de Obras, 

lhe informou que querem terminar de reformar as estradas do interior, para depois 

realizarem os trabalhos necessários na cidade. O Vereador Adão mencionou que a 

lombada em frente a Escola e a Creche têm que ser concluída com urgência, pois os 

veículos estão trafegando em alta velocidade. Retomando a palavra, o Vereador Valdir, 

mencionou que o AIMORÉ, teve muitas dificuldades, não tinha local adequado, nem 

banheiros, e hoje se deve valorizar a história do clube, pois está com local muito 

organizado e bonito. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente, encerrou 

a Sessão, marcando a próxima para o dia 11 de agosto de 2014, segunda-feira, às 



 

 

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

seguintes Vereadores: 


