
 

 

ATA N°. 1010 DO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e treze 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 segundo Secretário, Vereador Fernando Albuquerque, 

que efetuasse a leitura da Ata Nº 1009 de dezenove de agosto de dois mil e treze, que 

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

Presidente mencionou sobre o convite feito pelo Grupo da Terceira Idade – Projeto 

Viver Bem para o Baile da Primavera que será realizado no dia 31 de agosto de 2013, 

com inicio às 14 horas, no Ginásio Municipal Poliesportivo de Coxilha. Em seguida o 

Senhor Presidente saudou o Secretário do Meio Ambiente, Senhor Ernani Vieira 

Godinho, e ao Secretário das Obras, Senhor Leonel Bertoldo Fortunato, convidando-os 

para que tomasse assento à mesa diretora, pois ao final da Sessão esclarecerão alguns 

fatos ocorridos e mencionados em Sessões anteriores. Prosseguindo a Sessão, o Senhor 

Presidente, passou para a Pauta do Dia, solicitando ao primeiro Secretário, Vereador 

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

Lei n° 1.461, de 19 de agosto de 2013, que autoriza o Poder Executivo a conceder o 

uso de imóvel público a particular e dá outras providências, Encaminhado para 

Análise das Comissões, e Projeto de Lei n° 1.462, de 21 de agosto de 2013, que 



 

 

autoriza a Instituição de horário especial de trabalho em turno único na Secretaria 

Municipal da Agricultura e na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e dá 

outras providências, Encaminhado para Análise das Comissões. Após, o Senhor 

Presidente passou para Ordem do Dia, solicitando ao primeiro Secretário que efetuasse 

a leitura do Parecer nº 054/2013 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas que tratam do Projeto de Lei nº 1.462/2013, onde as 

Comissões se posicionaram Favoravelmente ao Projeto, não havendo óbice quanto a 

sua aprovação e estando em condições de ser levado à análise pelo Plenário da Casa. 

Em discussão, o Vereador Adão Airton de Oliveira lamentou a existência desse Projeto, 

pois serão seis meses trabalhando em meio turno, ponderando que seria melhor que a 

Prefeitura “fechasse as portas”, e posicionando contrário ao Projeto. Ainda mencionou 

que nada adianta a Prefeitura mostrar as máquinas se não farão uso, e salientou que são 

as duas Secretarias que o povo mais necessita. O Vereador Alberto Manica de Ramos 

mencionou que se trata de um Projeto oportuno devido as dificuldades que a maioria 

das Prefeituras estão enfrentando, ponderando que o trabalho em meio turno dessas 

Secretarias rende mais. Ainda, salientou que no Art. 4º do Projeto deveria ser revisto, e 

se posicionou favorável ao Projeto. O Vereador Milton dos Santos Amarante colocou 

que o Projeto não explica claramente a justificativa, acreditando que para reduzir 

realmente os gastos tem que cortar os CCs e FGs, e não economizar em serviços e carga 

horária. E também criticou o Art. 4° do Projeto, pois deveria ser um projeto separado. A 

Vereadora Eni Webber também acredita que é preciso corta gastos antes de cortar 



 

 

serviços essenciais que são feitos nas duas Secretarias, e sobre o Art. 4º também 

ponderou que deveria ser um Projeto separado. O Vereador Adão mencionou que 

segundo promessa de campanha do Prefeito deixaria uma máquina em cada 

comunidade, portanto, não é motivo de redução de gastos. A Vereadora Eni questionou 

se a Administração não fará turno único, pois considera que teria uma maior economia, 

por se tratar de setores que gastam mais energia elétrica e tem grande número de 

funcionários, ponderando que não vê a economia que gerará a redução de horário nas 

Secretarias de Obras e Agricultura. O Vereador Antônio Antunes da Silva mencionou 

que a maioria dos Municípios estão fazendo turno único devido perda nas arrecadações, 

e ponderou que não é necessário comprovação de economia, pois fica claro que se estão 

fazendo redução de horário é para economizar, e devido a sua experiência garantiu que 

haverá redução de gastos, e salientou que se trata de redução de horas, despesas e não de 

trabalho, se posicionando favorável ao Projeto. O Vereador João Eduardo Oliveira 

Mânica salientou que a redução de gastos deveria começar pela redução de FGs e CCs, 

e mencionou que o Art. 4° do Projeto deveria ser revisto, questionando se não seria 

possível um Pedido de Vistas. Em votação, o Projeto de Lei nº 1.462/13, obteve 

Aprovação por cinco votos Favoráveis e quatro Contrários. Em seguida, o Senhor 

Presidente convidou o Secretário de Obras, Senhor Leonel para que fizesse uso da 

palavra. O Secretário Leonel esclareceu o comentário feito pelo Vereador Milton dos 

Santos Amarante, sobre a terraplanagem do Senhor Antoli Mello, onde na verdade ele 

não autorizou ao Vereador usar seu nome. Também o Secretário relatou os serviços de 



 

 

terraplanagem no Município e para empresas, e de estrada que estão fazendo, e 

salientou que o Vereador Milton liga para o Prefeito para reclamar de estradas ao invés 

de procurá-lo, e inclusive foi verificar a reclamação do Vereador e constatou que a 

estrada estava em perfeitas condições, questionando o tipo de caminhão e pneus que o 

Vereador usa. Ainda, pediu que antes de criticar ou inventar fofocas tem que ter provas 

e conversar com os Secretários, pois não adianta ir à Tribuna falar sem saber a verdade. 

E sobre o turno único da Secretaria, acredita que trará redução de gastos e o serviço será 

mais produtivo, e se precisar talvez façam dois turnos para atender as demandas, pois a 

agricultura é prioridade no Município. O Senhor Presidente agradeceu a presença do 

Secretário Leonel, e pediu desculpas pelos transtornos. Após, o Senhor Presidente 

convidou o Secretário Ernani para que esclarecesse as duras críticas feitas pelo 

Vereador Milton, onde o chamou de incompetente. O Secretário mencionou que as 

declarações de licenças são padrões, tem que seguir a metodologia, e conforme o 

comentário do Vereador Milton, que as declarações estavam com o nome da cidade de 

Gaurama, é mentira, inclusive o Secretário tinha em mãos a cópia da declaração, apenas 

estava trocado o nome da comunidade. Ainda, mencionou que há novos funcionários no 

setor, e que faz parte da natureza humana cometer erros, afinal quem não os comete, 

pedindo aos Vereadores que fosse à Secretaria esclarecer ao invés de ir à Tribuna só 

criticar. Salientou também que a Secretaria do Meio Ambiente, realiza um trabalho que 

não aparece como nas de Obras e Agricultura, porém de grande importância, pois 

praticamente todas as construções, abertura de CNPJ, passam pela Secretaria. Também 



 

 

falou sobre o plano de saneamento básico, a questão do esgotamento de poços negros, 

recolhimento de lixo nas estradas no interior. E para finalizar, colocou a Secretaria à 

disposição para sugestões e críticas e agradeceu a oportunidade para prestar 

esclarecimentos. O Senhor Presidente agradeceu a presença do Secretário.  Como nada 

mais havia a ser tratado, o Senhor Presidente, encerrou a Sessão, marcando a próxima 

excepcionalmente para o dia 03 de setembro de 2013, terça-feira, às 09h30min, da qual 

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

Vereadores: 

 


