
 

 

ATA N°. 1096 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e quinze às oito 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 Segundo Secretário, Vereador Valdir Graminho de 

Souza, que efetuasse a leitura da Ata Nº1095 de vinte e dois de junho de dois mil e 

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

Comunicações e Convites, o Senhor Presidente convidou aos Senhores Vereadores 

para participarem da festa em honra a São João Batista que se realizará no dia 05 de 

julho e também para contribuírem com o jantar beneficente ao Sargento Luis Fernando 

no dia 04 de julho em Passo Fundo. Ainda, mencionou que o Legislativo está 

negociando com o Executivo a construção da nova sede da Câmara, e pediu aos 

Vereadores que pesquisem modelos e contribuam com idéias. Os Vereadores 

manifestaram sua opinião a respeito. Em seguida, o Senhor Presidente abriu inscrições à 

Tribuna Livre, como não houve inscritos, o Senhor Presidente passo à Pauta do Dia, 

solicitando ao Primeiro Secretário, Vereador Gilberto Maier Fernandes, que efetuasse a 

leitura das seguintes matérias: Projeto de Lei n°1.609, de 25 de junho de 2015, fica o 

Poder Executivo autorizado a firmar Termo de Prestação de Serviço entre o Município 



 

de Coxilha e HOSPEDAGEM SOLAR ST LTDA – ME e dá outras providências; 

Projeto de Lei n°1.611, de 26 de junho de 2015, autoriza o Poder Executivo a abrir 

Crédito Especial no Orçamento/2015, no valor de R$ 4.300,00; Projeto de Lei n°1.612, 

de 26 de junho de 2015, autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial no 

Orçamento/2015, no valor de R$ 21.000,00; todos os Projetos foram Encaminhados 

para Análise das Comissões, e Pedido de Providência nº 003/15 em 25 de junho de 

2015, reparos no abrigo de ônibus na EMBRAPA, visando proporcionar maior 

segurança e proteção aos usuários do local, tendo em vista que com a chegada do 

inverno há mais ocorrência de chuvas, ventos e temperaturas baixas (Autoria do 

Vereador Adão Airton de Oliveira). Após, Senhor Presidente, passou à Ordem do Dia, 

mencionando que devido a Urgência dos Projetos de Lei nº 1.609/15 e nº 1.611/15, as 

Comissões se manifestaram Verbalmente Favoráveis a tramitação dos mesmos na 

Câmara. Em discussão, os Projetos de Lei nº 1.609/15 e 1.611/15, não houve 

manifestações e em votação obtiveram Aprovação Unânime. Como não havia mais 

nada a tratar, o Senhor Presidente, encerrou a presente Sessão, marcando a próxima para 

o dia 06 de julho de 2015, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta 

que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


