
 

 

ATA N°. 1014 DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e treze às dezoito horas e trinta 

minutos reuniram-se os Senhores Vereadores: 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 1013 de dezessete de setembro de dois mil e treze, que depois de lida 

e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime.  Após, o Senhor Presidente 

abriu as inscrições à Tribuna Livre, o Vereador Milton dos Santos Amarante solicitou 

inscrição. 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: Indicação 042/13, em 25 de Setembro de 2013, que 

sugere ao Executivo Municipal adquirir um loteamento para construções de casas 

populares, (Autoria dos Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Eni Webber, João 

Eduardo Oliveira Mânica e Miltom dos Santos Amarante), e Pedido de Informações nº 

017/2013, de autoria dos Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Eni Webber, João 

Eduardo Mânica, Miltom dos Santos Amarante, que requerem Informações referentes a 

ocupação que está ocorrendo no Núcleo Habitacional Teresa Pacheco, mais 

especificamente, no local onde era um campo de futebol. Esta região possui um 

banhado, portanto, é uma área de APP e não oferece condições habitacionais para a 



 

 

população, em virtude de sua alta umidade. Em seguida, o Senhor Presidente passou 

para Ordem do Dia, solicitando ao primeiro Secretário que efetuasse a leitura do 

Parecer nº062/2013 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento 

e Tomada de Contas que trata do Projeto de Lei nº 1.471/2013, 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, a 

Vereadora Eni Webber pediu Vistas ao Projeto por mais uma semana para analisar 

melhor, antes de colocar em votação. O Senhor Presidente Aceitou o Pedido de Vistas 

da Vereadora Eni por mais oito dias.  Logo após, o Senhor Presidente passou para o 

período da Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Milton dos Santos Amarante que 

ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, questionando ao 

Vereador Fernando se haviam colocado algum aviso nos ônibus escolares, que a 

Prefeitura não irá mais coletar os lixos nas comunidades do interior. O Vereador 

Fernando de Albuquerque pediu a palavra, relatando que foram colocados em todos os 

ônibus escolares os avisos. O Vereador Milton retomou a palavra, salientou que há oito 

anos o Ministério Público determinou uma norma, que proíbe que os lixos sejam 

enterrados e queimados, determinando a todas as Prefeituras as coletas de lixos no 

interior. Ainda o Vereador questionou o que as pessoas irão fazer com os lixos se não 

irá ter a coleta. Também o Vereador salientou sobre a vigilância sanitária, lamentando o 

que estão fazendo que não exercem suas funções, pois há dejetos de fossas e águas 

paradas nas ruas, podendo ter proliferação de insetos, considerando uma vergonha para 



 

 

os Vereadores.  A Vereadora Eni pediu a palavra questionando quais os motivos 

levaram a não fazer mais as coletas, pois não basta apenas comunicar através de 

cartazes, deve haver alguma explicação de forma legal. Indagando o que as pessoas irão 

fazer com os lixos produzidos, ressaltando que o Município estará regredindo com a 

situação, e futuramente irá responder por isso, sugerindo que o Prefeito ou secretário, 

venham à Casa prestar esclarecimentos. O Vereador Fernando pediu a palavra, também 

considera importante que o Prefeito ou o secretário competente, venham até a Casa, 

para dar esclarecimentos, pois considera uma situação constrangedora para as pessoas 

dos interiores.  O Vereador Milton retomou a palavra, salientando que o Município é 

muito grande, e as pessoas não tem um lugar adequado para colocar o lixo. Como nada 

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

excepcionalmente para o dia 30 de setembro de 2013, segunda-feira, às 20h30min, e as 

demais Sessões, conforme acordo entre os Senhores Vereadores, será nas terças-feiras, 

às 18h30min até o final do ano, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada 

será assinada pelos seguintes Vereadores: 


