
 

 

ATA N°. 993 DO DIA 30 DE ABRIL DE 2013 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos trinta 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, 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 992 de vinte e dois de abril de dois mil e treze, que 

depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. Prosseguindo a 

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

Eni Webber e os Vereadores Alberto Manica de Ramos e Valdir Graminho de Souza 

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° 1.435, de 19 de abril de 2013, que 

autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito especial no valor de R$11.910,00 (onze 

mil, novecentos e dez reais) destinados à Execução do Projeto Rede de Proteção Social 

Básica – Orientação e Apoio Sócio Familiar e dá outras providências, Encaminhado 

para Análise das Comissões; Projeto de Lei n° 1.436, de 19 de abril de 2013, que 

inclui nova meta no PPA – Plano Plurianual e na LDO – Lei de Diretrizes 

Orçamentárias vigentes e dá outras providências, Encaminhado para Análise das 

Comissões; Projeto de Lei n° 1.437, de 19 de abril de 2013, que autoriza o Poder 



 

 

Executivo a abrir um crédito especial no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

destinado à Construção do Pólo de Academia de Saúde e dá outras providências; 

Projeto de Lei n° 1.438, de 19 de abril de 2013, que autoriza o Poder Executivo a 

abrir um crédito especial no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) destinado à 

Contrapartida da Construção do Pólo de Academia de Saúde e dá outras providências; 

Projeto de Lei n° 1.439, de 29 de abril de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual 

para quadriênio 2014-2017 e dá outras providências; Requerimento de Autoria do 

Vereador Adão Airton de Oliveira, que requer à Câmara Municipal de Vereadores 

manifeste pesar pelo falecimento à família do Sr. Volmir Provensi, ocorrido no dia 19 

de abril de 2013 e Ofício nº 085/2013 – Retificação da Minuta do Projeto de Lei nº 

1.434/2013. Após, o Senhor Presidente passou para o período da Ordem do Dia, 

solicitando ao Primeiro Secretário que efetuasse a leitura do Parecer n° 027/2013 da 

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

que tratam do Projeto de Lei n°1.434/2013, 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, o 

Vereador Milton dos Santos Amarante se manifestou questionando se alguém conhecia 

o Senhor Cicero Gonçalves de Souza e se residia em Coxilha, ponderando que para 

conceder é necessário que estivesse residindo no mínimo há três anos no Município. O 

Vereador Gilberto Maier Fernandes colocou que o Senhor Cicero residia e trabalhava na 

Cabanha Maestra e hoje se encontra em auxílio doença. O Vereador Antônio Antunes 



 

 

da Silva mencionou que conhece o Senhor Cicero e está com problemas de saúde, 

considerando boa a iniciativa de conceder o imóvel, pois está abandonado além de 

estarem o ajudando. O Vereador Adão Airton de Oliveira relatou que foi verificar as 

condições do imóvel e está em péssimas condições, não havendo condições para morar, 

e podendo contrair doenças e ainda questionou quem iria pagar a reforma, pois acredita 

que teria de ser investido mais de 20.000,00 (vinte mil reais), e se posicionou contra o 

Projeto. O Vereador Fernando de Albuquerque pediu Vistas do Projeto para que os 

Vereadores o analisem melhor para não cometeram equívocos. A Vereadora Eni 

Webber relatou que na época de campanha passou pelo local e verificou que o imóvel 

estava em ruínas, não havendo condições de residir, portanto, não estarão ajudando 

pessoas e sim as prejudicando, e se aprovarem os Vereadores serão os responsáveis. O 

Senhor Presidente aceitou o Pedido de Vistas do Projeto de Lei n° 1.434/13, e 

salientou que esteve verificando o imóvel e como construtor considera impossível de 

residir devido às péssimas condições que se encontra. Prosseguindo, o Senhor 

Presidente colocou em discussão a Indicação nº 029/13, onde o Vereador Alberto 

Mânica de Ramos ressaltou a importância da Indicação, para proporcionar maior 

segurança aos alunos e funcionários do Colégio, pois o muro e telas estão em péssimo 

estado de conservação. O Vereador Adão Airton de Oliveira parabenizou ao Vereador 

Alberto Mânica de Ramos pela Indicação, pois realmente a tela está em péssimo estado 

de conservação colocando em risco as crianças e professores, embora faz pouco tempo 

que foi construído o Colégio, lamenta a situação das telas e muros, questionando se não 



 

 

havia fiscalização do engenheiro, e terá que se investir novamente, e pediu aos Senhores 

Vereadores que fiscalizem e cobrem do Executivo. Em votação a Indicação, obteve 

Aprovação Unânime. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em discussão a 

Indicação nº 030/13, onde o Vereador Alberto Mânica de Ramos colocou que está 

preocupado com os alunos e com a educação do Município e para garantir maior 

segurança aos usuários dos ônibus, e com isso também proporcionar maior proteção das 

intempéries do tempo, pois em alguns pontos não há abrigo e os existentes estão em 

péssimo estado de conservação. O Vereador Antônio Antunes da Silva relatou que esses 

abrigos de lata foram construídos na administração do Prefeito Ildo Orth, abrigos esses, 

que podem ser transportados de um local para outro, e não foi feita devida manutenção, 

sugerindo que os Vereadores juntamente com a Secretária da Educação fizessem o 

levantamento dos locais que necessitam abrigo. A Vereadora Eni Webber considera 

importante a Indicação e posicionou favorável. O Vereador Milton dos Santos Amarante 

mencionou ser favorável a Indicação, relatando que em visita ao Município de Pinhal da 

Serra observou que os abrigos são de aluzinco, e padronizados, e são transportáveis. O 

Vereador Fernando de Albuquerque mencionou que os abrigos necessitam de reforma, 

uma pintura, e algumas não estão sendo utilizada, portanto, tem que fazer um 

levantamento dos locais que necessitam. O Vereador Adão Airton de Oliveira 

parabenizando aos Vereadores pela Indicação, pois os abrigos foram construídos na 

administração de 1997-2000 e não receberam manutenção desde então, ficaram 

abandonados, sugerindo que seja dada mais atenção aos bens públicos, é dever do 



 

 

Vereador fiscalizar. Em votação a Indicação nº 030/13, obteve Aprovação Unânime. 

Em seguida o Senhor Presidente solicitou a Vereadora Eni Webber que ocupasse a 

Tribuna Livre. O Vereador Adão Airton de Oliveira pediu o uso da palavra, colocando 

que em questão de ordem gostaria de lembrar que no dia vinte e oito de abril fez um ano 

de falecimento da Vereadora Eloíza Godinho e no dia oito de agosto fará treze anos de 

falecimento do Vereador Celso Brandão. O Senhor Presidente salientou ao Vereador 

Adão Airton de Oliveira que na próxima vez que quiser se manifestar que se inscreva à 

Tribuna Livre para que não interrompa o andamento dos trabalhos. Em seguida a 

Vereadora Eni Webber foi à Tribuna, cumprimentou aos presentes, discorrendo sobre o 

dia do trabalho, como surgiu o primeiro de maio e parabenizando a todos os 

trabalhadores pelo seu dia, e agradeceu a mensagem recebida do Legislativo. Após o 

Senhor Presidente solicitou ao Vereador Alberto Mânica de Ramos que ocupasse seu 

espaço na Tribuna. O Vereador saudou aos presentes, mencionando pesar pelo 

falecimento do Senhor Volmir Provensi, deixando um abraço aos familiares. O 

Vereador agradeceu ao Secretário de Obras pela construção dos redutores de velocidade 

na Comunidade de Arroio de Fátima, conforme Indicação elaborada pela Casa, porém, 

acredita que só com os redutores não resolverá o problema, pois os motoqueiros fazem 

absurdos na comunidade. E para finalizar parabenizou a todos os trabalhadores pela 

passagem do seu dia, ainda manifestou indignação sobre a vacina da gripe, onde os 

presidiários são os primeiros a receber, e os que merecem, os trabalhadores não 

recebem. O Vereador Adão pediu o uso da palavra, parabenizando aos trabalhadores 



 

 

pelo seu dia, e ainda mencionou que o Senhor Presidente não está cumprindo o Art. 161 

do Regimento Interno, e desconhece totalmente o Regimento Interno, pedindo que se 

atualize. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Vice-Presidente, Vereador 

Antônio Antunes da Silva que ocupasse a Presidência da Casa para que pudesse ocupar 

a Tribuna. Assumindo a Presidência, solicitou ao Vereador Valdir Graminho de Souza 

que ocupasse a Tribuna. O Vereador cumprimentou aos presentes, relatou sobre sua 

viagem à Brasília em busca de recursos para o Município, onde foram bem recebidos, e 

voltaram otimistas, com boas notícias, onde dentro de um ano virá para o Município R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais), em equipamentos, em março do próximo ano virá 

uma retroescavadeira e talvez uma motoniveladora, e um caminhão. Para finalizar 

parabenizou a todos os trabalhadores pela passagem do seu dia, e que hoje não há tantas 

manifestações de greves é devido ao bom trabalho do Governo Federal. Em seguida 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 06 de maio de 2013, segunda-feira, 

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

pelos seguintes Vereadores: 

 


