
 

 

ATA N°. 1062 DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte e nove 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, 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 Nº1061 de vinte e dois de setembro 

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

Unânime. Prosseguindo a Sessão, Senhor Presidente, abriu inscrições à Tribuna Livre, 

os Vereadores: Adão Airton de Oliveira e Eni Webber 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 1.546, de 24 

de setembro de 2014, extingui e cria cargos no Quadros de Cargos em Comissão e 

Funções Gratificadas e Quadro Permanente de Cargos, alterando os Artigos 3° e 19 da 

Lei Municipal n° 1.449, de 30 de Julho de 2013, que dispõe sobre o Plano de Carreira 

dos Servidores, e dá outras providências, Encaminhado para Análise das Comissões; 

Indicação 021/14 em 23 de setembro de 2014, sugere ao Executivo Municipal a 

colocação de placa indicativa da Capela Mortuária próximos aos seguintes locais: Posto 

de saúde, Mercado Reginatto e na entrada do Cemitério, (Autoria dos Vereadores: Adão 

Airton de Oliveira, Eni Webber, João Eduardo de Oliveira Mânica e Miltom dos Santos 



 

 

Amarante), e Pedido de Informações nº002/2014, de autoria do Vereador Adão Airton 

de Oliveira, requer informações sobre os Apontamentos feitos pelo TCE à 

Administração 2009-2013. Em seguida, o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, 

solicitando ao Vereador Gilberto Maier Fernandes efetuasse a leitura dos seguintes 

Pareceres: Parecer nº054/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.542/2014, onde 

foi emitido Parecer Favorável, em discussão, não houve manifestações e em votação, 

obtendo Aprovação Unânime; Parecer nº055/2014 da Comissão Geral de Pareceres 

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

1.543/2014, onde foi emitido Parecer Favorável, em discussão, o Vereador Adão 

Airton de Oliveira solicitou que se faça a correção do nome do local, pois não é Arroio 

de Fátima e sim Invernadinha. Em votação, o Projeto foi Aprovado por Unanimidade. 

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 mais uma vez ocorreu acidente na ERS 135, e apesar das manifestações 

pedindo a instalação de lombadas, redutores de velocidades e ofícios protocolados no 

DAER e EGR, nenhuma providência foi tomada, irão esperar mais quantos acidentes 

ocorrer, onde o DAER diz que a responsabilidade é da EGR, e esta diz que é do DAER, 

um jogo de empurra-empurra, ponderando que os Vereadores deverão tomar 

providências. Ainda, salientou que há três Deputados da região que só sabem pedir 

votos, e não se importam com o Município, e os que apoiam e votam nesses candidatos 



 

 

devem cobrar providências. Relatou que visitou os agricultores no interior do 

Município, onde eles mencionaram que estão preocupados com o cadastro ambiental 

rural, e para obter maiores informações, o Vereador procurou a Emater, onde a Sra. 

Denise e o Engenheiro Agrônomo lhe informaram que os agricultores que possuem 

sessenta e quatro hectares, que se enquadram no PRONAF, terão atendimento gratuito 

por parte da Emater através de um convênio com o Governo do Estado, e todos os 

produtores terão que fazer o ato declaratório até o mês de maio de 2015, e a Sra. Denise 

se colocou à disposição dos Vereadores para maiores esclarecimentos. Em seguida, o 

Senhor Presidente solicitou à Vereadora Eni Webber que ocupasse a Tribuna. A 

Vereadora saudou aos presentes, questionando se o Executivo veio à Casa durante sua 

licença prestar esclarecimento referente ao Projeto 1.528/14, e solicitou que fosse 

reenviado o pedido. A Vereadora relatou que recebeu um email da AMPLA sobre o 

Curso de Direito Legislativo Municipal em parceria com a Universidade de Passo 

Fundo, ponderando que os Vereadores deveriam participar, e buscarem novos 

conhecimentos e aproveitar que será realizado em local próximo à Coxilha. Ainda, a 

Vereadora relatou que houve conflito entre as crianças no campo de futebol sete e 

tiveram que chamar o Conselho Tutelar, e pediu que o Legislativo emitisse Ofício à 

Secretária da Educação para que venha à Casa prestar maiores esclarecimentos a 

respeito. E sobre o Projeto de Lei n° 1546/214, a Vereadora pediu que o Executivo 

viesse prestar maiores esclarecimentos. Também, a Vereadora mencionou que a Emater 

venha à Casa explicar o funcionamento do programa Mais Água  Mais Renda, para que 



 

 

o Município invista mais, para que os pequenos agricultores melhorem sua renda. Como 

não havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente, encerrou a Sessão, marcando a 

próxima excepcionalmente para o dia 06 de outubro de 2014, segunda-feira, às 

09h00min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será assinada pelos 

seguintes Vereadores: 


