
 

 

ATA N°. 1025 DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e treze às oito horas 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 1024 de cinco de dezembro de dois mil e treze, que depois de lida e 

submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. Nas comunicações e convites, o 

Senhor Presidente efetuou a leitura do convite para audiência pública para apresentar o 

projeto de duplicação da ERS 135, que será realizado no dia 16 de dezembro. 

Prosseguindo a Sessão, o Senhor Presidente abriu as inscrições à Tribuna Livre, os 

Vereadores Adão Airton de Oliveira e Eni Webber solicitaram inscrições. Logo após, o 

Senhor Presidente, passou para a Pauta do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário, 

Vereador Gilberto Maier Fernandes, que efetuasse a leitura da seguinte matéria: 

Indicação 045/13, em 06 de dezembro de 2013, sugere ao Executivo Municipal a 

instalação de luminárias na Rua Manoel Trajano Antunes da Silva. (Autoria dos 

Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Eni Webber, João Eduardo Oliveira Mânica e 

Miltom dos Santos Amarante). Em seguida, o Senhor Presidente passou para Ordem do 

Dia, solicitando ao Primeiro Secretário que efetuasse a leitura do Parecer nº078/2013 

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

Contas, que tratam do Projeto de Lei 1.485/2013, 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, não houve 

manifestações, e em votação obteve Aprovação Unânime. Após foi efetuada a leitura 



 

 

do Parecer nº079/2013 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei 1.486/2013, 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, não houve manifestações, e em votação obteve Aprovação Unânime. 

Em seguida, passou para leitura o Parecer nº080/2013 da Comissão Geral de 

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

de Lei 1.487/2013, 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, mencionou 

que ficou feliz com esse Projeto, pois há oito anos que as estruturas estão instaladas, 

porém não havia autorização para que as empresas se instalassem, e ainda ponderou que 

é muito importante para o Município a instalação dessas empresas no local. A 

Vereadora Eni Webber concordou com o Vereador Adão, pois era tempo de 

disponibilizar o local para empresas, parabenizando a Administração pela iniciativa, 

pois promoverá o desenvolvimento das empresas locais e ainda a contribuirá para a 

geração de empregos. O Vereador Antônio Antunes da Silva salientou que estava 

preocupado com os pavilhões sem serem usados, e com o passar do tempo vai 

deteriorando, e ponderou que para os Munícipes é muito importante essa iniciativa. Em 

votação, o Projeto, foi Aprovado por Unanimidade. Prosseguindo com a Ordem do 

Dia, passou para leitura o Parecer nº081/2013 da Comissão Geral de Pareceres e da 

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

1.488/2013, 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 mencionou que também se 



 

 

trata de um Projeto importante assim como o Projeto 1.487, para o desenvolvimento de 

empresas locais. O Projeto passou para votação, obtendo Aprovação Unânime. Em 

seguida, foi efetuada a leitura do Parecer nº082/2013 da Comissão Geral de 

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

de Lei 1.489/2013, 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, não houve manifestações, e em votação obteve 

Aprovação Unânime. Após, passou para leitura o Parecer nº082/2013 da Comissão 

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

do Projeto de Lei 1.490/2013, 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, não houve manifestações, e em 

votação obteve Aprovação Unânime. Logo após, o Senhor Presidente, passou à 

Tribuna Livre, solicitando de acordo com a ordem dos inscritos, ao Vereador Adão 

Airton de Oliveira que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, 

mencionando sobre a situação da creche, pois está terminando o ano e ainda não está 

concluída, ponderando que é preciso mais responsabilidade do poder público. Também 

comentou sobre a pintura de faixas de segurança na rodovia, em frente ao Colégio 

Estadual, e na frente da creche, que até o momento não foram feitas. O Vereador ainda 

mencionou a questão do AIMORÉ, pois ainda não está concluído, nem a grama foi 

plantada no campo de futebol. Para finalizar, o Vereador lembrou que o prazo para 

apresentação do Projeto de Saneamento Básico para o Município é até o final do ano, 

conforme foi informado pela Secretaria do Meio Ambiente. Em seguida, o Senhor 

Presidente solicitou à Vereadora Eni Webber que ocupasse seu espaço na Tribuna. A 

Vereadora cumprimentou aos presentes, agradecendo aos Vereadores que colaboraram e 



 

 

participaram do almoço do Projeto Viver. E com a Aprovação do  Projeto 1.489, será 

possível efetuar o pagamento de despesas do Projeto Viver. Sobre a creche, a Vereadora 

lamentou a situação e espera que nos meses de janeiro e fevereiro o Município consiga 

concluir, pois há muitas crianças na fila de espera, e é fundamental para educação. 

Também concorda com o Vereador Adão sobre o AIMORÉ quanto a conclusão da obra, 

e espera que no ano de 2014 a arrecadação melhore, e que consiga concluir as obras 

paradas. O Vereador Adão Airton de Oliveira pediu a palavra, parabenizando o Projeto 

Viver pelo belíssimo evento que realizaram, e salientou que se trata de um Projeto 

Social que auxilia pessoas que não tiveram oportunidade e condições de aprender. O 

Senhor Presidente informou que no dia 23 de dezembro de 2013 será realizada a 

votação para eleger a nova Mesa Diretora. Como nada mais havia a ser tratado, o 

Senhor Presidente, encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 16 de dezembro 

de 2013, segunda-feira, às 08h00min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e 

aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


