
 

 

ATA N°. 992 DO DIA 22 DE ABRIL DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e treze às dez 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 991 de quinze de abril de dois mil e treze, que depois de lida e 

submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. O Senhor Presidente comunicou 

que no dia 08 de maio de 2013, às 09h30min será realizada Sessão Solene de entrega de 

Moção de reconhecimento aos membros da Comissão “Livre Acesso Coxilha”, 

conforme Ofício de Convocação. Também comunicou a presença da Secretária de 

Educação, Débora França, convidando-a 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 os Vereadores que gostariam de 

questionar a Secretária após sua explanação, os Vereadores Valdir Graminho de Souza, 

Adão Airton de Oliveira, Alberto Mânica de Ramos, Eni Webber, Gilberto Maier 

Fernandes e Antônio Antunes da Silva 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 das seguintes matérias: Projeto de Lei 

n° 1.434, de 15 de abril de 2013, que autoriza o Poder Executivo a conceder o uso de 



 

 

imóvel público a particular e dá outras providências, onde o Vereador Milton dos 

Santos Amarante pediu retificação da Minuta do Projeto, sendo aceito o pedido pelo 

Senhor Presidente. Prosseguindo, o primeiro Secretário efetuou a leitura da Indicação 

028/13, em 15 de abril de 2013, que sugere ao Executivo Municipal a necessidade 

urgente da construção de moradias as Senhoras Marinês Oliveira Rolin e Marli Santos 

Mello no perímetro urbano. (Autoria dos Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Eni 

Webber, João Eduardo de Oliveira Mânica e Milton dos Santos Amarante); Indicação 

029/13, em 17 de abril de 2013, que sugere ao Poder Executivo Municipal a construção 

de muros e troca de telas no pátio do Colégio Pantaleão Thomaz. (Autoria dos 

Vereadores: Alberto Manica de Ramos, Antônio Antunes da Silva, Fernando 

Albuquerque, Gilberto Maier Fernandes e Valdir Graminho de Souza); e Indicação 

030/13, em 17 de abril de 2013, que sugere ao Poder Executivo Municipal a construção 

de abrigo nos pontos de ônibus do Município. (Autoria dos Vereadores: Alberto Manica 

de Ramos, Antônio Antunes da Silva, Fernando Albuquerque, Gilberto Maier Fernandes 

e Valdir Graminho de Souza). Após, o Senhor Presidente passou para o período da 

Ordem do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário que efetuasse a leitura do Parecer n° 

024/2013 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada 

de Contas, que tratam do Projeto de Lei Legislativo n°001/2013, 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 Projeto, não houve manifestações e em votação obteve Aprovação 



 

 

Unânime. Prosseguindo, o primeiro Secretário, efetuou a leitura do Parecer n° 

025/2013 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada 

de Contas que tratam do Projeto de Lei Legislativo n°002/2013, 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 Projeto, não houve manifestações e em votação, obteve Aprovação 

Unânime. Em seguida a Senhor Presidente colocou em discussão a Indicação 

n°026/2013, onde o Vereador Adão Airton de Oliveira se manifestou, mencionando que 

as providências pedidas na Indicação deveriam ter sido feitas há tempos, pois os 

moradores dessas ruas estão sofrendo, com dificuldades de entrarem em suas 

residências em dias de chuva, há quatorze anos que existe esse problema. O Vereador 

Alberto Mânica de Ramos se manifestou, mencionando que também se preocupa com a 

situação dos moradores dessas ruas, relatando que a rua foi aberta sem planejamento 

adequado, inclusive em frente a sua casa havia problemas e ele próprio teve que 

resolver, pedindo que antes de abrir qualquer rua que seja feita a parte hidráulica e 

iluminação, evitando assim, problemas para as próximas administrações. A Vereadora 

Eni Webber mencionou que os Vereadores e a população são fiscais do Município, e em 

hipótese alguma deveriam deixar construir ruas assim, e os Vereadores vêm fazendo 

Indicações, porém, é necessário que a administração as execute. O Vereador Antônio 

Antunes da Silva ponderou que ao abrir uma rua o engenheiro deveria participar, 

acompanhar e planejar o trabalho, pois não adianta ter somente o diploma e não por em 



 

 

prática, deve sair de dentro do gabinete e acompanhar as obras que estão sendo 

executadas, para que não ocorra problemas futuros, ainda mencionou que está na Casa 

como Vereador para cobrar e fiscalizar. Logo em seguida, a Indicação n°026/2013 

passou para votação, obtendo Aprovação Unânime. Após, o Senhor Presidente colocou 

em discussão o Pedido de Informação nº013/2013, o Vereador Adão Airton de 

Oliveira mencionou que este Pedido de Informação é uma preocupação que todos os 

Vereadores deveriam ter, pois conforme informações do Executivo o Município gastou 

R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais) na área de habitação no ano de 2012, 

deixando-o preocupado porque há casas cobertas com lonas pretas, não concluíram a 

obra, considerando uma boa matéria para imprensa, considerando uma vergonha para o 

Município. O Vereador Milton dos Santos Amarante mencionou que o Conselho de 

Habitação não acompanharam nem avaliaram a aplicação dos recursos, pois foi 

concedida casas para quem tem condições, e quem realmente necessita não recebeu, 

portanto, deveria ser eleita uma nova Comissão com pessoas capacitadas e que 

acompanhem e avaliem quem merece receber as casas, quem realmente necessita. O 

Senhor Presidente mencionou indignação a esse fato, e indagou por que os Vereadores 

das Legislaturas passadas não fiscalizaram, deixaram passar, levantado a hipótese de se 

tratar de um jogo político, considerando lamentável que os Vereadores deixaram isso 

acontecer, e pedindo que isso não se repita. O Vereador Adão Airton de Oliveira pediu 

o uso da palavra, relatando que visitou uma das casas coberta com lona e a proprietária 

lhe informou que havia pessoas que não queriam que ela construísse a casa, e ainda, 



 

 

informaram-na que o Tribunal de Contas apontou irregularidades. O Vereador ainda 

pediu que a Administração desse atenção a essas injustiças. O Vereador Antônio 

Antunes da Silva colocou que todos deveriam dar atenção a Coabe, lamentando a 

situação precária de alguns moradores.  Em votação o Pedido de Informação 

nº013/2013, foi Aprovado por Unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente 

agradeceu a presença da Secretária, Débora França, e concedeu espaço para sua 

explanação. A Secretária cumprimentou aos presentes, mencionando que era uma 

satisfação vir à Casa. Inicialmente ponderou que estar à frente da Secretaria de 

Educação é um grande desafio, pela complexidade pela importância para o 

desenvolvimento do Município, acrescentando que se preocupam com a qualidade da 

educação, por isso aderiram ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, um 

compromisso formalizado perante o Ministério da Educação. Para os educadores são 

proporcionado palestras e orientações através de parcerias com a Faculdade IDEAU, 

reunião com os pais, para aproximar Escola e família. No aspecto físico, a Secretária 

relatou que foram efetuadas melhorias internas na Escola Pantaleão Thomaz, e 

otimização de espaços para oferecer melhor condições de trabalho para o atendimento 

da Pedagoga, Psicóloga, Fonoaudióloga e Nutricionista. Entre os projetos e ações 

aderidas, a Secretária destacou o Programa União faz a Vida, e o Projeto de Leitura que 

está em elaboração e o PAR (Plano de Ações Articuladas) para conseguir recursos 

governamentais. Também mencionou que há 332 alunos no Ensino Fundamental e 92 

alunos na Educação Infantil. Para finalizar, mencionou que como Secretária e mãe se 



 

 

preocupa com o acesso e a qualidade da educação no Município, e acredita no grupo, 

pois os educadores do Município são capacitados e com grau de instrução elevado, e se 

colocou à disposição da comunidade para sugestões e questionamentos. Logo após os 

Vereadores inscritos passaram a questionar a Secretária. Como nada mais havia a ser 

tratado, o Senhor Presidente encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 29 de 

abril de 2013, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida 

e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 

 


