
 

 

ATA N°. 1033 DO DIA 11 DE MARÇO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos onze dias do mês de março de dois mil e quatorze 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 Primeiro Secretário, Vereador Valdir Graminho de 

Souza, que efetuasse a leitura da Ata Nº1032 de cinco de março de dois mil e quatorze, 

que depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. O Senhor 

Presidente, mencionou os convites enviados à Casa para participarem da Assembleia da 

Associação das Câmaras Municipais da Região da Produção, a ser realizada no dia 19 

de março de 2014, às 19 horas, e para participarmos da palestra sobre Tributos 

Municipais, a ser realizada no dia 13 de março de 2014, às 14:30 horas, conforme ofício 

entregue ao Senhores Vereadores. Prosseguindo a Sessão, o Senhor Presidente, abriu as 

inscrições à Tribuna Livre, o Vereador Gilberto Maier Fernandes solicitou inscrição.  

Logo após, o Senhor Presidente, passou para a Pauta do Dia, solicitando ao Vereador 

Gilberto Maier Fernandes, que efetuasse a leitura das seguintes matérias: Projeto de 

Lei nº 1.504, de 07 de março de 2014, dispõe sobre a contratação por tempo 

determinado de 01 (um) Médico-Clínico Geral (12 horas semanais), para atender 

necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art.37, IX, da 

Constituição Federal e dá outras providências; Projeto de Lei nº 1.505, de 07 de março 

de 2014, reajusta o valor do vale alimentação pago exclusivamente aos servidores 

públicos municipais ativos, detentores de cargo de provimento efetivo, aos detentores de 

cargos comissionados e aos que exerçam funções temporárias, integrantes do Quadro de 

Pessoal da Administração Pública Municipal, e dá outras providências. O Senhor 



 

 

Presidente Encaminhou os Projetos para Análise das Comissões. Prosseguindo com a 

Pauta do Dia, foi efetuada a Leitura da Indicação nº003/14 em 05 de março de 2014, 

sugere ao Executivo Municipal a colocação de placas na Rua Ramão Neto da Silva, 

indicando a existência da referida rua. (Autoria dos Vereadores: Adão Airton de 

Oliveira, Eni Webber, João Eduardo de Oliveira Mânica e Miltom dos Santos 

Amarante) e Indicação nº004/14 em 05 de março de 2014, sugere ao Executivo 

Municipal a colocação de placas advertindo para não jogarem lixo nos acessos aos 

estacionamentos na Rua Crispim Teixeira Sobrinho paralela a RS 135, no perímetro 

urbano. (Autoria dos Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Eni Webber, João Eduardo 

de Oliveira Mânica e Miltom dos Santos Amarante). Em seguida, o Senhor Presidente, 

passou para Ordem do Dia, solicitando ao Vereador Gilberto Maier Fernandes, que 

efetuasse a leitura do Parecer nº009/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da 

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

n°1.502/2014, 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. Logo após, foi efetuada a leitura do Parecer nº011/2014 da 

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

que tratam do Projeto de Lei n°1.504/2014, 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. Logo após, o Senhor 

Presidente passou para o período da Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Gilberto 

Maier Fernandes que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, 

parabenizando as mulheres pela passagem de seu dia e aos aniversariantes do mês da 



 

 

Casa. O Vereador ainda relatou que participou de um evento promovido pelo Clube de 

Mães Raio de Sol no Salão Paroquial de Coxilha, onde foram citadas as autoridades 

presentes, como os Vereadores Adão e João e o nome dele não foi citado, diante disso, 

ele procurou os organizadores para que o citassem, porém, não anunciaram sua presença 

no evento, com isso o Vereador indagou o que está acontecendo com os eventos. A 

Vereadora Eni Webber fez uso da palavra, concordou com as colocações do Vereador 

Gilberto, pois se citam as autoridades em eventos devem ser citados todos os presentes, 

não apenas alguns, e parabenizou as mulheres pela passagem de seu dia. O Vereador 

Antônio Antunes da Silva pediu a palavra, parabenizou as mulheres pela passagem de 

seu dia, e aos aniversariantes do mês, e sobre a questão levantada pelo Vereador 

Gilberto, ponderou que não é de hoje que acontecem essas situações, e mencionou que 

se sente anojado com isso, pois se trata de Vereadores e todos ocupam o mesmo cargo, 

então por que essa distinção, pois fica ridícula essa divisão, as pessoas levam em 

consideração o lado político. O Vereador João Eduardo Oliveira Manica fez uso da 

palavra, parabenizou as mulheres e aos aniversariantes da Casa, sobre o evento 

mencionado pelo Vereador Gilberto, salientou que no momento que citaram as 

autoridades presentes, o Vereador Gilberto não estava, e também não concorda quando 

citam apenas alguns, pois devem ser citadas todas as autoridades, e mencionou que irá 

falar com a Presidente do Clube de Mães para que se explique com o Vereador, pois 

acredita que quando termina a eleição, tem que acabar as divisões e pensar no bem na 

comunidade. O Vereador Adão Airton de Oliveira, parabenizou os aniversariantes da 

Casa, e afirmou que foi citado o nome do Vereador Gilberto no evento. O Vereador 

relatou que participou do dia de campo promovido pela HS Sementes, e o radialista que 

faz o programa da Prefeitura não citou os Vereadores presentes, apenas citou o Vice-

Prefeito, José Luis Vicenzi, considerando uma “palhaçada”, e revoltante ficarem 



 

 

fazendo campanha política antecipada e disse que fará uma Moção de Repúdio a direção 

da rádio Planalto. Retomando a palavra, o Vereador Gilberto salientou que não se 

indigna com pouca coisa, contudo, tem que acabar com essa politicagem em eventos 

públicos. O Vereador Alberto Mânica de Ramos ponderou que quando se cita 

autoridades devem citar todas ou nenhuma, relatou ainda que na janta promovida pelo 

Sicredi quando citaram os Vereadores presentes, o Senhor Gelso Negri, que foi 

Vereador e Presidente da Casa, olhou para ele e fez cara de “nojo”, ponderando que esse 

tipo de atitude é repugnante, ainda mais partindo de uma pessoa que já passou pela 

Casa. O Senhor Presidente concordou com as colocações dos Senhores Vereadores, pois 

tem que esquecer as divergências políticas. Em seguida, como nada mais havia a ser 

tratado, o Senhor Presidente, encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 17 de 

março de 2014, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após 

lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 


