
 

 

ATA N°. 1082 DO DIA 23 DE MARÇO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e quinze às dezoito horas e trinta 

minutos reuniram-se os Senhores Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Alberto Manica 

de Ramos, André Luiz Daré, Antônio Antunes da Silva, Eni Webber, 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 Nº1081 de dezesseis de março de dois mil e 

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

Senhor Presidente agradeceu a presença do Senhor Vagner Negri, que foi Vereador e 

Presidente do Legislativo, e mencionou o convite para que os Vereadores participem da 

entrega dos troféus aos times vencedores do campeonato, dia 28 de março no Aimoré. 

Em seguida, o Senhor Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores 

Adão Airton de Oliveira e Valdir Graminho de Souza solicitaram inscrições. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente, passou à Pauta do Dia, solicitando ao Vereador 

Gilberto Maier Fernandes efetuasse a leitura das seguintes matérias: Projeto de Lei 

Legislativo n° 002/2015, de 16 de março de 2015, dispõe sobre o reajuste do valor do 

Vale Alimentação dos Servidores ativos da Câmara Municipal de Vereadores e dá 

outras providências;  Projeto de Lei Legislativo n° 003/2015, de 16 de março de 

2015, reajusta o valor dos subsídios dos Vereadores do Município, através da 

Concessão de Revisão Geral anual e dá outras providências; Projeto de Lei Legislativo 



 

 

n° 004/2015, de 16 de março de 2015, reajusta o valor dos subsídios dos Secretários do 

Município, através da Concessão de Revisão Geral anual e dá outras providências; e 

Projeto de Lei Legislativo n°005/2015, de 16 de março de 2015, reajusta o valor dos 

subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito Municipal, através da Concessão de Revisão Geral 

anual e dá outras providências. Todos os Projetos foram Encaminhados para Análise 

das Comissões. Após, o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, solicitando ao 

Vereador Gilberto que efetuasse a leitura dos seguintes Pareceres: Parecer nº027/2015 

da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de 

Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.587/2015, emitiram Parecer Favorável. 

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

Parecer nº028/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento 

e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº1589/2015, emitiram Parecer 

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

Unânime. Parecer nº029/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº1590/2015, 

emitiram Parecer Favorável. Em discussão o Vereador Adão destacou que se trata de 

um Projeto importante e espera que funcione, e salientou que um dos Vereadores fizesse 

parte do Conselho, para que beneficiem quem realmente necessite. A Vereadora Eni 

Webber mencionou que no Art. 5º do Projeto já está estipulado os membros que farão 

parte do Conselho, e ponderou que deveriam discutir mais a questão e obter maiores 

informações sobre a composição dos membros, pois considera importante a participação 



 

 

de um representante do Legislativo, diante disso Pediu Vistas ao Projeto. O Senhor 

Presidente explicou que o Legislativo já possui a função de fiscalizar, portanto, não 

cabe participar do Conselho. O Vereador Valdir ponderou que deveriam dar graças a 

Deus por conseguirem construir as casas populares, e acredita que os membros do 

Conselho serão capacitados para definir quem realmente necessite. O Vereador Milton 

explicou que quem designa o Conselho é o Prefeito Municipal, e os Vereadores não 

podem participar, pois podem usar para se promover politicamente. Ainda, espera que, o 

dinheiro do Fundo também sirva para pagar os pedreiros que trabalharam e não 

receberam. Em votação, o Projeto obteve Aprovação Unânime. Parecer nº026/2015 

da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de 

Contas, que tratam do Projeto de Lei Legislativo nº002/2015, emitiram Parecer 

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

Unânime. Parecer nº030/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

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

nº003/2015, emitiram Parecer Favorável. Em discussão não houve manifestações e em 

votação, obteve Aprovação Unânime. Parecer nº031/2015 da Comissão Geral de 

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

Projeto de Lei Legislativo nº004/2015, emitiram Parecer Favorável. Em discussão 

não houve manifestações e em votação, obteve Aprovação Unânime. Parecer 

nº032/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei Legislativo nº005/2015, emitiram 



 

 

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

Aprovação Unânime. Em seguida, passou à discussão a Indicação n°002/2015, o 

Vereador Adão salientou que a entrada da propriedade está intransitável, dificultando o 

tráfego de veículos. Em votação, a Indicação, obteve Aprovação Unânime. 

Prosseguindo a Sessão, o Senhor Presidente passou à Tribuna Livre, solicitando ao 

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

aos presentes, ponderando que está triste com o descaso e abandono do Aimoré por 

parte da Administração Municipal, considerando que foi uma “safadeza” “sem-

vergonhismo” que fizeram. Ainda, relatou que no dia 21 de março, o ônibus da 

Prefeitura levou familiares em um velório a Passo Fundo, e acredita que não foi ordem 

do Prefeito Municipal, pois quando solicitou o transporte para o velório de uma 

Coxilhense foi negado, com isso, ponderou que está havendo um jogo de interesses 

políticos, estão brincando com a desgraça das pessoas. Pedindo ao Senhor Presidente 

que solicite a cópia da lista dos passageiros e se houve autorização do DAER, pois irá 

tomar providências a respeito. Em seguida, ocupou a Tribuna o Vereador Valdir 

Graminhio de Souza, cumprimentou aos presentes, relatando sobre uma grande vitória 

que conquistou como Presidente, junto ao COREDE, para a doação de uma viatura à 

Brigada Militar, que foi entregue no atual Governo, lamentando que não estivesse 

presente no dia da entrega, e ponderou que sempre gostou de trabalhar em prol da 

comunidade, e vale a pena lutar, por isso que está sempre disposto a participar de 

diretorias e conselhos. Sobre o Esporte Clube Aimoré, mencionou que está triste por 



 

 

tantos boatos e fofocas, pois de nada adianta correr, e fazer escândalos se não há uma 

organização, diretoria, pois tudo tem que ser registrado e documentado. E quando 

negam receber R$ 10.000,00 (dez mil reais), é uma prova que está desorganizado, 

porque tudo que é doado tem que receber de braços abertos. Também sobre a questão do 

ônibus ter levado familiares a Passo Fundo, para o velório, salientou que a família é 

carente, passam por necessidades básicas, e lamentou que o colega Vereador mencionou 

que irá tomar providências a respeito, questionando se é crime ajudar quem precisa. O 

Vereador Antônio Antunes da Silva ponderou que ficou muito triste com a colocação do 

Vereador Adão, a respeito do ônibus, lamentando que usem a Tribuna para falar sobre 

isso, e ainda dizer que irá tomar providências, querendo relatório de passageiros. 

Retomando a palavra, o Vereador Valdir novamente lamentou a questão, pois não anda 

por aí fazendo fofocas e futrico, como tem uma pessoa que faz na Casa, salientando que 

o nosso Município está longe de ter pessoas que trabalhem corretamente. O Senhor 

Presidente lamentou a atitude dos Vereadores que usaram pessoas inocentes, para se 

promover e debater, e pediu que não se repetisse mais isso na Casa, e que refletissem 

sobre tudo o que aconteceu, pois foi vergonhoso. Como não havia mais nada a tratar, o 

Senhor Presidente, encerrou a presente Sessão, marcando a próxima para o dia 30 de 

março de 2015, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após 

lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 


