
 

 

ATA N°. 991 DO DIA 15 DE ABRIL DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos quinze dias do mês de abril 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, Fernando 

Albuquerque, Gilberto Maier Fernandes, João Eduardo 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 990 de oito de abril de dois mil e treze, que 

depois de lida e submetida à apreciação, o Vereador Adão Airton de 

Oliveira pediu retificação, pois se expressou mal na Sessão anterior, depois 

da retificação concluída, passou para votação e obteve Aprovação 

Unânime. O Senhor Presidente comunicou que a Capela São João Batista 

está solicitando colaboração dos Senhores Vereadores para venderem a rifa 

organizada pela Capela, com o objetivo de dar suporte financeiro no 

acabamento da construção do Salão Comunitário da Capela. Também 

comunicou a presença do Secretário de Obras, Leonel Fortunato, 

convidando-o para que tomasse assento à mesa diretora, pois ao final da 



 

 

Sessão falaria sobre o trabalho realizado na Secretaria. Prosseguindo a 

Sessão, o Senhor Presidente abriu espaço para inscrições à Tribuna Livre, 

não houve inscrições. Logo após, 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° 

1.433, de 15 de abril de 2013, que autoriza o Poder Executivo a firmar 

Concessão de uso de Imóvel da Área Industrial e Comercial Ângelo 

Basegio em favor da Empresa ALKA METAIS LTDA, e dá outras 

providências, Encaminhado para Análise das Comissões; Projeto de Lei 

Legislativo 001/2013, de 18 de março de 2013, que dispõe sobre o índice 

de Revisão Geral Anual e aumento real na remuneração dos Servidores da 

Câmara Municipal de Vereadores, Encaminhado para Análise das 

Comissões; Projeto de Lei Legislativo 002/2013, de 18 de março de 

2013, que dispõe sobre o reajuste do valor do Vale Alimentação dos 

Servidores da Câmara Municipal de Vereadores,  Encaminhado para 

Análise das Comissões; Indicação 026/13, em 10 de abril de 2013, que 

sugere ao Executivo Municipal através da Secretaria Competente, a 

confecção dos Cordões Laterais, na Rua Aurélio Ramos, e na Vicente 



 

 

Miorando. (Autoria dos Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Eni Webber, 

João Eduardo de Oliveira Mânica e Miltom dos Santos Amarante); 

Indicação 027/13, em 10 de abril de 2013, que sugere ao Legislativo 

Municipal que proceda ao Senhor Anildo Mazutti e Família, uma justa 

homenagem pelos seus quinze anos de empreendedorismo no nosso 

Município. (Autoria dos Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Eni Webber, 

João Eduardo de Oliveira Mânica e Miltom dos Santos Amarante) e Pedido 

de Informações nº013/2013, de autoria dos Vereadores Adão Airton de 

Oliveira, Eni Webber, João Eduardo Mânica, Miltom dos Santos Amarante, 

requerem se já foi eleito ou nomeado os Membros do Conselho Municipal 

de Habitação, para a nova Legislatura 2013/ 2016, e se eleitos, quem são os 

titulares e suplentes. Após, o Senhor Presidente passou para o período da 

Ordem do Dia, colocando em discussão o Pedido de Informação 

nº011/2013, o Vereador Adão Airton de Oliveira se manifestou, explicando 

a função do FRAIEC, e colocando que não foi bem avaliado, pois foi 

concedido para pessoas que tiveram dificuldades de se manter e 

consequentemente fecharam o estabelecimento, mencionando preocupação 

com a situação por se tratar de dinheiro público, portanto, tem que ser bem 



 

 

analisada as pessoas que receberão o recurso, se estas têm condições, 

evitando que pessoas realmente capacitadas não recebam. Em votação, o 

Projeto, obteve Aprovação Unânime. Em seguida o Senhor Presidente 

suspendeu a Sessão por cinco minutos para que os Vereadores que 

gostariam de fazerem perguntas ao Secretário de Obras inscrevessem-se, os 

Vereadores Adão Airton de Oliveira, Alberto Mânica de Ramos, Miltom 

dos Santos Amarante e João Eduardo Oliveira Manica solicitaram 

inscrições. Reaberta a Sessão, o Senhor Presidente agradeceu a presença do 

Secretário, e concedeu espaço para sua explanação. O Secretário, Leonel 

agradeceu o convite, considerando importante a presença dos Secretários 

Municipais na Casa. Mencionou que se trata de uma Secretaria muito 

importante, pois realiza trabalhos no interior e na cidade, e que devido 

reformas nas máquinas o trabalho começou realmente há sessenta dias e 

devido a época de safras houve muita procura pela Secretaria e com a 

colaboração dos servidores, trabalharam inclusive aos finais de semana, 

para realizarem primeiramente uma operação tapa buracos, porém, não 

conseguiram atender toda a demanda. Na cidade realizaram limpeza de 

ruas, e reparos na iluminação pública, e mencionou que pretendem 



 

 

padronizar as lâmpadas, pois há quatro tipos na cidade. O Secretário 

explicou que a Secretaria de Obras é versátil, não há possibilidade de seguir 

cronogramas definidos devido a grande solicitação de trabalho de 

diferentes setores. Também informou que nos próximos dias estarão 

realizando um teste nas estradas com a colocação de pedra brita, seguindo o 

exemplo do Município de Ipiranga do Sul. Para finalizar se colocou à 

disposição dos Senhores Vereadores e os convidou para que fossem com 

ele visitar as Comunidades, para que fiscalizem, podendo criticar e sugerir 

ideias. Em seguida, conforme a ordem de inscrições, o Senhor Presidente 

solicitou ao Vereador Adão Airton de Oliveira que fizesse suas perguntas. 

O Vereador agradeceu a presença do Secretário e colocou que é sabedor 

das péssimas condições que estavam as máquinas quando o Secretário 

assumiu, e conhece a competência do Secretário, questionando-o se possui  

autonomia  para atender as Indicações feitas pelos Vereadores, e se dará 

continuidade na colocação de tubos na propriedade do Senhor Valdir 

Portella. O Secretário disse que todas as Indicações que compete a 

Secretaria de Obras com certeza o Prefeito irá informá-lo, e mencionou que 

na Secretaria quem mandava era ele, ponderando que os Secretários têm 



 

 

que ser responsáveis pelo que fazem. Sobre os bueiros, não continuaram a 

colocação porque terminou a bitola e, portanto, terão que realizar nova 

compra. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Alberto 

Mânica de Ramos que fizesse suas perguntas ao Secretário. O Vereador 

agradeceu a presença do Secretário, relatando que em visita as estradas 

verificou que há condições para os agricultores escoarem a produção, 

parabenizando-o pelo seu trabalho e disse ainda que, o Secretário tem 

competência e capacidade de realizar um excelente trabalho. O Secretário 

agradeceu as palavras do Vereador Alberto. Prosseguindo a ordem de 

inscrições, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Miltom dos Santos 

Amarante que fizesse suas perguntas. O Vereador ponderou que não é fácil 

assumir a Secretaria com as máquinas sucateadas, pois o Município ficou 

abandonado durante quatro anos e quem assume sempre leva a culpa, 

mencionando que havia Secretários que não tinham competência para 

assumir a Secretaria. O Vereador questionou ao Secretário que destino está 

sendo dado aos tambores, pneus e latas velhas. Relatou também que no ano 

de 2012 aprovaram um Projeto para aquisição de R$ 70.000,00 (setenta mil 

reais) de pedra brita, e foi feito somente um pequeno trecho e a pedra 



 

 

sumiu. Para finalizar se colocou à disposição do Secretário. O Secretário 

esclareceu que estão recolhendo o lixo e depositando no pátio da Secretaria 

de Obras e separando o que pode ser reciclado, outra parte é amassada pelo 

rolo e a empresa que coleta lixo no Município recolhe. Sobre a questão da 

pedra brita, o Secretário mencionou que se recebesse citando com exemplo 

os R$ 70.000,00 (setenta mil reais) teria que assinar o recebimento das 

pedras e prestar contas do destino dado a elas, assim como todos os 

funcionários prestam contas de tudo que é usado do almoxarifado. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao Vereador João Eduardo Oliveira 

Manica que fizesse suas perguntas ao Secretário. O Vereador 

cumprimentou aos presentes em especial ao Professor Dari, explicando que 

os Vereadores têm função fiscalizadora dentro do Município, e, portanto, 

quando falam não é somente para criticar e ainda relatou que está 

preocupado com os produtores de leite, que há meses solicitaram pedras 

para os potreiros e não foram atendidos, diante disso, questionou ao 

Secretário se há um projeto para atender esses produtores de leite. O 

Secretário considera a questão das pedras complicada, e às vezes a 

Secretaria da Agricultura realiza esse trabalho, relatando que quando está 



 

 

trabalhando no interior aproveita e deixa pedras na entrada das 

propriedades que necessitam, mencionando que quando realizarem 

trabalhos no interior irão verificar as propriedades que necessitam de pedra 

e já providenciarão. O Secretário sugeriu que se fizesse uma reunião com 

as Comunidades para que os moradores dessecassem as beiradas das 

estradas, assim facilitariam o trabalho das máquinas e com isso haveria 

otimização de tempo.  Para finalizar, o Senhor Presidente agradeceu a 

presença do Secretário e o indagou sobre a pintura da faixa de segurança 

em frente ao colégio, e sobre a construção da rampa no cemitério, também 

sobre a iluminação pública em sua rua e sobre uma caixa de lixo que foi 

colocada em frente a sua casa e a derrubaram e os cachorros estão 

espalhando lixo pela rua. O Secretário explicou que a tinta que tinham 

adquirido para pintura da faixa de segurança não era de boa qualidade e, 

portanto, solicitaram nova compra de tinta, e sobre a questão da rampa no 

cemitério, o Secretário disse que será providenciada, e a questão da 

iluminação pública discorreu que o eletricista confia em apenas um 

operador de máquina para conduzi-lo no trabalho, atrasando o trabalho, 

mas mencionou que será verificado a questão na rua do Vereador, inclusive 



 

 

o Secretário passará em todas as ruas para verificar as lâmpadas que estão 

com problemas e irá identificá-las para facilitar o trabalho. Como nada 

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

a próxima conforme acordo entre os Senhores Vereadores para o dia 22 de 

abril de 2013, segunda-feira, às 10h00min, da qual foi lavrada a Ata, esta 

que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


