
 

 

ATA N°. 1078 DO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze 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 Ordinária. Abertos os trabalhos da Sessão, o 

Senhor Presidente, solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Valdir Graminho de 

Souza, que efetuasse a leitura da Ata Nº1077 de dezenove de fevereiro de dois mil e 

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

Senhor Presidente mencionou as seguintes Comunicações: envio de Ofício de retirada 

do Projeto de Lei n° 1.573/15 pelo Executivo; resposta ao Ofício formalizado pelo 

Vereador Adão Airton de Oliveira sobre informações do andamento das medições dos 

terrenos no Núcleo Habitacional Tereza Pacheco; e  salientou que encontra-se na 

Secretaria o Plano Operativo Municipal da Emater/RS-Ascar para o ano de 2015 e o 

Relatório Municipal das Atividades de ATRs realizadas no ano de 2014. O Senhor 

Presidente agradeceu a presença do Vice-Prefeito, José Luis Vincenzi. Após, Senhor 

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

Valdir Graminho de Souza solicitaram inscrições. Prosseguindo a Sessão, Senhor 

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

efetuasse a leitura das seguintes matérias: Projeto de Lei n°1.579, de 20 de fevereiro 

de 2015, autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial no Orçamento/2015 no 



 

 

valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) destinado ao melhoramento da infra-

estrutura urbana e dá outras providências, o Senhor Presidente o Encaminhou para 

Análise das Comissões, e destacou que devido a importância e urgência das 

providências do Projeto, iria à votação na presente Sessão. Indicação 001/15 em 23 de 

fevereiro de 2015, sugere ao Executivo Municipal que seja elaborado um Projeto de 

Repasse das sobras do Legislativo no Exercício de 2014 para aquisição de uma área 

para a construção das casas populares. (Autoria dos Vereadores: Alberto Manica de 

Ramos, Antônio Antunes da Silva, Fernando Albuquerque, Gilberto Maier Fernandes e 

Valdir Graminho de Souza); Requerimento nº001/2015, requer que seja efetuada a 

poda de uma árvore defronte ao Mercado e Loja IPP, no perímetro urbano, pois está 

dificultando o estacionamento dos caminhões para descarregar mercadorias. (Autoria do 

Vereador Adão Airton de Oliveira); e Requerimento nº002/2015, requer que seja 

notificado o proprietário do Imóvel situado na Rua Ramão Neto da Silva, Sr Edilson de 

Vasconcelos Weisheimer, para que o mesmo efetue a limpeza do terreno de sua 

propriedade, para evitar a proliferação de ratos e insetos. (Autoria do Vereador Adão 

Airton de Oliveira). Em seguida, o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, 

solicitando ao Vereador Gilberto que efetuasse a leitura dos seguintes Pareceres: 

Parecer nº014/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento 

e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.575/2015, emitiram Parecer 

Favorável. Em discussão não houve manifestações e em votação obteve Aprovação 

Unânime. Parecer nº015/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 



 

 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.576/2015, 

emitiram Parecer Favorável. Em discussão não houve manifestações e em votação, 

obteve Aprovação Unânime. Parecer nº016/2015 da Comissão Geral de Pareceres e 

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

1.577/2015, emitiram Parecer Favorável. Em discussão, o Vereador Milton dos Santos 

Amarante salientou que é contra a alteração da Lei, pois o Município ao invés de reduzir 

gastos está aumentando, ponderando que haverá muitos chefes para poucos 

subordinados. Ainda mencionou que as máquinas triplicaram, porém, o serviço não está 

sendo realizados, asfaltos e estradas em péssimas condições e lixo espalhados. O 

Vereador Adão Airton de Oliveira ponderou que se preocupa com a criação da nova 

Secretaria, inédito do Município, há muito pagamento de FGs, questionando o aumento 

de gastos que serão gerados. A Vereadora Eni Webber salientou que não vê a 

necessidade da criação de uma nova Secretária, indagando se esta, será mais eficiente, 

se solucionaram os problemas e as demandas de serviços urbanos, ponderando que ao 

invés da criação de novas Secretarias seria melhor investir em treinamentos dos 

funcionários, para que tratem a população com educação e respeito.  Em votação, 

obteve Aprovação por 5 (cinco) votos, 4 (quatro) Vereadores Abstiveram-se de 

votar. Parecer nº017/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.579/2015, 

emitiram Parecer Favorável. Em discussão, o Vereador Milton dos Santos Amarante 

mencionou que em agosto de 2014 o Legislativo aprovou o mesmo Projeto, 



 

 

questionando o que aconteceu que não colocaram em prática, e agora estão votando 

novamente.  Em votação, o Projeto, obteve Aprovação Unânime. Prosseguindo, 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 o País está em greve para que o Governo tome providências a respeito dos preços 

abusivos dos combustíveis, e estão querendo cobrar multas diárias aos Sindicatos que 

defendem a classe dos caminhoneiros. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador 

Valdir Graminho de Souza que ocupasse a Tribuna. O Vereador saudou aos presentes, 

relatando que onde reside devido ao um bueiro entupido, a água das chuvas invadiu sua 

casa e de mais três moradores. Ainda, salientou que o Governo do PT está sendo 

criticado de forma injusta, pois há muitos que estão se aproveitando da situação, e é 

graças ao Governo Petista que Coxilha recebeu várias máquinas, e se preocupou com os 

mais necessitados. Também mencionou a questão do tráfego das máquinas agrícolas no 

perímetro urbano, que até o momento não foi tomada nenhuma providência, 

lamentando, pois os agricultores não estão sendo respeitados como merecem. E quanto 

aos caminhoneiros, o Vereador ponderou que há muitos caminhões trafegando nas 

estradas, e uma solução mais barata seria ativar novamente as ferrovias, porém, como há 

muitas pessoas, empresas e fábricas envolvidas que teriam prejuízos com isso não 

querem. O Senhor Presidente, salientou que a Nação está preocupada e deseja que se 

resolva essa situação, e ponderou que com a criação da nova Secretaria as demandas 

serão atendidas e as Indicações elaboradas na área sejam colocadas em prática. Como 



 

 

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

a próxima, excepcionalmente para o dia 03 de março de 2015, terça-feira, às 18h30min, 

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

Vereadores: 

 

 

 

 

 

 

 


