
 

 

ATA N°. 1061 DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte e dois dias do mês de setembro 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, 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 Nº1060 de quinze de setembro de 

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

Unânime. Nas Comunicações e Convites, o Senhor Presidente mencionou que o 

Legislativo enviará Ofício de Pesar em nome de todos os Vereadores à família e ao 

Grupo da Terceira Idade pelo falecimento da Senhora Cândida Oliveira de Lima. 

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

Vereadores: Adão Airton de Oliveira, João Eduardo Oliveira Mânica, Evanir Salinet 

Nunes e 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 1.542, de 10 de setembro 

de 2014, autoriza o Poder Executivo a conceder o uso de imóvel público a particular e 

dá outras providências; Projeto de Lei nº 1.543, de 19 de setembro de 2014, autoriza o 

Poder Executivo a abrir um crédito especial no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), destinados à desapropriação de área de terra para perfuração de um 



 

 

Poço Artesiano na Comunidade de Arroio de Fátima, e dá outras providências; Projeto 

de Lei nº 1.544, de 19 de setembro de 2014, dispõe sobre a contratação por tempo 

determinado de 01 (um) Médico Clinico Geral e 01 (um) Técnico de Enfermagem, para 

atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do Art. 37, 

IX, da Constituição Federal e dá outras providências; Projeto de Lei nº 1.545, de 22 de 

setembro de 2014, dispõe sobre a contratação por tempo determinado de 01 (um) 

Professor de Educação Física – 22 horas, para atender necessidade temporária de 

excepcional interesse público, nos termos do Art. 37, IX, da Constituição Federal e dá 

outras providências, todos os Projetos foram Encaminhados para Análise das 

Comissões.   Em seguida, o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, solicitando ao 

Vereador Gilberto Maier Fernandes efetuasse a leitura dos seguintes Pareceres: Parecer 

nº056/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.544/2014, onde foi emitido 

Parecer Favorável, em discussão, não houve manifestações e em votação, obtendo 

Aprovação Unânime; Parecer nº057/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 

1.545/2014, onde foi emitido Parecer Favorável, em discussão, não houve 

manifestação e em votação foi Aprovado por Unanimidade. Prosseguindo, o Senhor 

Presidente colocou em discussão a Indicação nº020/2014, o Vereador Adão Airton de 

Oliveira salientou que se trata de medida urgente, pois estão depositando lixo no local, e 

pediu a Secretaria do Meio Ambiente que fiscalize, e acredita que não são as pessoas do 



 

 

Município que estão depositando lixo no local. O Vereador Milton dos Santos Amarante 

relatou que a Prefeitura já foi multada há quinze anos por depositar lixo no local, 

sugerindo que cerquem o local, e instalem a placa, pois se está fechado é crime, 

ponderando que a Prefeitura será responsabilizada pelos danos ambientais que ocorrem 

no Município. Em votação, a Indicação obteve Aprovação Unânime. Após, o Senhor 

Presidente, passou à Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Adão Airton de Oliveira 

que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, relatando que esteve 

na comunidade de Butiazinho e os agricultores pediram que colocassem pedras na 

subida próximo à casa do Senhor Justino, e do Senhor Guidine, e constatou que já foi 

providenciado o pedido, salientando que ficou contente com os serviços realizados nas 

estradas. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador João Eduardo Oliveira 

Mânica que ocupasse a Tribuna. O Vereador saudou aos presentes, parabenizando e 

agradecendo as pessoas que trabalharam na Semana Farroupilha e nos cafés de chaleira. 

Relatou que ficou feliz com a conversa com o Prefeito Municipal, onde o informou que 

o Município está com dinheiro em caixa, demonstrando que é fruto de um trabalho feito 

com seriedade. Prosseguindo com a ordem dos inscritos, o Senhor Presidente solicitou à 

Vereadora Evanir Salinet Nunes que ocupasse a Tribuna. A Vereadora cumprimentou 

aos presentes, parabenizando a creche pelas atividades em comemoração a Semana 

Farroupilha. Ainda, a Vereadora pediu ao Senhor Presidente que fale com a Secretária 

da Saúde, para esclarecer a situação das fichas distribuídas para Ginecologista, pois 

estão faltando, ponderando que a prevenção é muito importante para a saúde da mulher, 



 

 

e algumas que estão doentes fica difícil a retirada das fichas. O Vereador Adão relatou 

que foi questionado sobre a questão das fichas para Ginecologista, onde havia uma 

Senhora que há mais de três meses estava com os exames prontos e não conseguia ficha 

para mostrar à Ginecologista.  Retomando a palavra, a Vereadora Evanir salientou que 

há casos de urgência e devem ser atendidos. A Vereadora agradeceu aos Vereadores 

pela recepção e acolhida na Casa durante o período que esteve no Legislativo, e aos 

Suplentes Dari, João e a Vereadora Eni pela oportunidade. O Senhor Presidente 

mencionou que encaminhará ofício à Secretária da Saúde para que venha esclarecer a 

situação. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Valdir Graminho de Souza 

que ocupasse a Tribuna. O Vereador cumprimentou aos presentes, mencionando que foi 

encaminhado Ofício ao Senhor Prefeito a respeito da Indicação nº 007/2013, que foi 

aprovada em 13 de fevereiro de 2013, pois nunca estamos livres de tragédias. O 

Vereador relatou que participou do desfile Farroupilha em Passo Fundo, onde o a 

Brigada Militar desfilou, com cães, carros e armamentos, portanto, acredita que a 

Brigada tem os equipamentos necessários, se questionando o porquê não há segurança. 

O Senhor Presidente agradeceu a colaboração de todos os Vereadores que ajudaram no 

café de chaleira. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente, encerrou a 

Sessão, marcando a próxima para o dia 29 de setembro de 2014, segunda-feira, às 

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

seguintes Vereadores: 


