
 

 

ATA N°. 979 DO DIA 21 DE JANEIRO DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e um dias do mês de janeiro 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 de Oliveira Mânica, Miltom 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 978 de quatorze de janeiro de dois mil e 

treze, que depois de lida e submetida à apreciação foi Aprovada por Unanimidade. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que Indicações, 

Requerimentos e Pedidos de Informações somente irão para a leitura se apresentados até 

às doze horas do dia da Sessão. Logo após, o Senhor Presidente abriu espaço para 

inscrições à Tribuna Livre, a Vereadora Eni Webber, o Vereador Miltom dos Santos 

Amarante, o Vereador Antônio Antunes da Silva e o Vereador Valdir Graminho de 

Souza solicitaram inscrição. Após o primeiro Secretário, Vereador Gilberto Maier 

Fernandes, efetuou a leitura da Pauta do Dia, que constavam: Projeto de Lei nº 1.412, 

de 21 de janeiro de 2013, que autoriza o Poder Executivo a contratar e custear locação 

de imóvel destinado ao Posto da Brigada Militar de Coxilha, e dá outras providências; 

Projeto de Lei nº 1.413, de 21 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a contratação por 

tempo determinado de 01 Técnico em Enfermagem para atender necessidade temporária 

de excepcional interesse público, nos termos do Art. 37, IX da Constituição Federal e dá 

outras providências, os Projetos foram Encaminhados para Análise das Comissões; 

Indicação 003/2013, em 16 de janeiro de 2013, sugere ao Poder Executivo Municipal 

que coloque Placas de Indicação em frente ao Colégio Pantaleão Thomaz, pintura do 



 

 

quebra molas e pintura de faixa de segurança em frente ao Colégio e da Creche Tia Sila; 

Indicação 004/2013, em 21 de janeiro de 2013, sugere ao Executivo Municipal fazer 

mão única nas Ruas Hortêncio Fortes, Fernando Goelzer e Marcos dos Santos, bem 

como a colocação de redutores de velocidade nas mesmas, todas no Perímetro Urbano e 

Requerimento de Autoria do Vereador Adão Airton de Oliveira, requer à Câmara 

Municipal de Vereadores manifeste pesar pelo falecimento à família do Sr. Neri Garcia 

Vieira, ocorrido no dia 20 de janeiro de 2013. Em seguida, o Senhor Presidente, 

suspendeu a Sessão por cinco minutos. Reaberta a Sessão, o Senhor Presidente colocou 

em discussão a Indicação n° 001/13, em 09 de janeiro de 2013, não houve 

manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime; em discussão a Indicação n° 

002/13, em 14 de janeiro de 2013, não houve manifestações e em votação obteve 

Aprovação Unânime. Após, o Senhor Presidente solicitou a Vereadora Eni Webber 

que ocupasse seu espaço na Tribuna. A Vereadora saudou aos presentes, inicialmente 

pediu desculpas pelo atraso, em seguida discorreu sobre o papel fiscalizador que todo o 

cidadão brasileiro deveria ter e exercer, mencionando que na Tribuna falaram muito 

sobre a fiscalização em que ela e seus colegas Vereadores da oposição fizeram, 

colocando que fizeram algo simples, de obrigação, já que foram eleitos para zelar pelos 

interesses da população, tendo em vista que zelar pelo Patrimônio Público é de interesse 

de todos os cidadãos, e os Vereadores têm que fazer valer a confiança que lhes 

depositaram. Ainda a Vereadora ponderou que o verdadeiro gestor público deveria 

sentir-se lisonjeado, feliz e realizado quando os cidadãos fiscalizam e participam de sua 

gestão, indicando sugestões, podendo considerar sinal de desenvolvimento das pessoas 

e do Município. A Vereadora mencionou também sobre a Lei N° 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso a Informação, onde todo o cidadão 

tem direito de pedir e receber de todos os órgãos públicos toda e qualquer informação, 



 

 

particular ou coletiva, ressalvas as informações cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade ou do Estado. E sobre as colocações feitas na Sessão anterior, 

onde foi colocado que houve desrespeito com ela, a Vereadora colocou que não sentiu-

se ofendida nem desrespeitada, pois estava fiscalizando juntamente com os colegas 

Vereadores, considerando um dever a fiscalização, e ainda mencionou que se não pode 

participar de modo efetivo com Vice-Prefeita na administração anterior agora como 

Vereadora poderá, ponderando que os Vereadores e gestores públicos não devem se 

ofender quando os cidadãos pedirem informações e esclarecimentos, e espera que a 

prática de fiscalização por parte dos Vereadores torne-se rotina e não exceção. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Miltom dos Santos Amarante que 

ocupasse a Tribuna. O Vereador saudou aos presentes, mencionando que deveria ser 

mantido o respeito e a disciplina na Casa, utilizando adequadamente os pronomes de 

tratamentos quando se reportarem aos Vereadores. O Vereador agradeceu ao Prefeito 

Municipal por ter tomado providências a respeito da Estrada da Roseira mencionada na 

Sessão anterior, ponderando que esse é o Prefeito que a cidade deveria ter, embora 

muitos Vereadores achassem que era cedo para cobrar trabalho do Prefeito, porém 

Vereadores não têm que achar, mas sim o Prefeito que deve julgar e verificar o que 

pode ou não fazer, ainda mencionou que se os Vereadores irem à Tribuna com a 

intenção de dar respostas irá virar uma guerra na Casa. Também relatou sobre o fato 

ocorrido na pedreira da Comunidade de Rincão das Quinas, onde um dos três 

proprietários jogou o trator contra o caminhão da Secretaria da Agricultura, pois estava 

indignado e revoltado com a situação que se encontra sua estrada, o Vereador 

questionou se há licença da Fepam  para retirarem as pedras do local, considerando 

lamentável o ocorrido. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Antônio 

Antunes da Silva que ocupasse a Tribuna. O Vereador cumprimentou aos presentes, 



 

 

inicialmente mencionou sobre a questão da pedreira, onde o proprietário não poderia ter 

agido de tal forma, ponderando que o motorista deveria ter deixado o caminhão no local 

e chamado a policia, não sabe ao certo o motivo que levou a tomar tal atitude, porém, 

nada a justifica, talvez tenha ocorrido falhas por parte dos Secretários, pois é retirada as 

pedras do local e a estrada  não foi devidamente cuidada, considerando lamentável o 

fato ocorrido. O Vereador colocou que sempre foi um fiscal dentro da Prefeitura, pois 

considera dever dos Vereadores a fiscalização pública, e se pedem votos à comunidade 

assumem compromissos com eles. Também ponderou que não verificou falta de 

respeito na Casa, apenas ocorreram falhas na Sessão, porém, jamais houve falta de 

respeito entre os Vereadores, e esclareceu que não disse que o Prefeito não deveria 

fazer, apenas mencionou que assumiu recentemente e há máquinas e caminhões que 

estão na oficina, portanto, tem que haver compreensão. A Vereadora Eni Webber pediu 

o uso da palavra, levantando questões sobre a pedreira que foi mencionada, se há 

contrato, se é particular, ponderando que o Município tem que parar com “troca de 

favores”, e fazer contrato, legalizarem, e pagar pelas pedras, evitando assim confusões. 

Também a Vereadora solicitou que emitisse um Pedido de Informação sobre os restos a 

pagar da administração anterior. Após, o Senhor Presidente, solicitou ao Vice-

Presidente, Vereador Antônio Antunes da Silva que assumisse a Presidência para que 

pudesse fazer uso da Tribuna. Assumindo a Presidência solicitou ao Vereador Valdir 

Graminho de Souza que ocupasse seu espaço na Tribuna.  O Vereador saudou aos 

presentes, colocando que há diversas situações que se discutem e são debatidas na Casa, 

garantido que conhece todos os acontecimentos que ocorreram no Município a partir do 

dia primeiro de janeiro. O Vereador ponderou que por considerar todos como amigos e 

por não estar habituado a fazer uso formal dos pronomes de tratamento, talvez tenha 

cometido erros, porém jamais faltou com o respeito ou ofendeu os Vereadores. Sobre a 



 

 

questão da pedreira, o Vereador esteve no local, lamentando o ocorrido, no entanto um 

dos proprietários ofereceu as pedras para usarem nas estradas da comunidade de Rincão 

das Quinas, diante disso, o Vereador questionou a autonomia do proprietário, ainda 

discorreu que há relatos que a família tem problemas e no passado amarraram com 

correntes uma retro escavadeira na casa e tiraram a chave, portanto, são problemas 

antigos e que cabe aos novos Vereadores encontrarem soluções. Para finalizar 

parabenizou aos novos Secretários pelo excelente trabalho que estão realizando. Logo 

após, o Vice-Presidente devolveu a Presidência ao Vereador Valdir Graminho de Souza. 

Assumindo a Presidência, e como nada mais havia a ser tratado, o Senhor Presidente 

encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 28 de janeiro de 2013, segunda-feira, 

às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata esta que após lida e aprovada será assinada pelos 

seguintes Vereadores: 

 


