
 

 

ATA N°. 1041 DO DIA 05 DE MAIO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e quatorze às dezoito horas e trinta minutos 

reuniram-se os Senhores Vereadores: Alberto Manica de Ramos, Antônio Antunes da 

Silva, Eni Webber, Evanir Salinet Nunes, 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 Nº1040 de vinte e oito de abril de dois mil e 

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

Logo após, nas Comunicações e Convites, o Senhor Presidente, parabenizou o 

Assessor Jurídico, Ivo, pela passagem de seu aniversário no dia 02 de maio. 

Prosseguindo a Sessão, Senhor Presidente, abriu as inscrições à Tribuna Livre, os 

Vereadores Alberto Manica de Ramos e Valdir Graminho de Souza solicitaram 

inscrições. 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 1.517, de 30 de abril de 2014, autoriza o Poder Executivo a firmar contrato de 

prestação de serviços com o Banco do Brasil S.A e dá outras providências, e Projeto de 

Lei nº 1.518, de 30 de abril de 2014, autoriza o Poder Executivo a conceder o uso de 

bens móveis à Associação dos Agricultores da Linha  Fauth/Transbrasiliana/Entre Rios 

e dá outras providências, O Senhor Presidente Encaminhou os Projetos para Análise 

das Comissões. Como não havia matéria para a Ordem do Dia, o Senhor Presidente, 

passou de imediato à Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Alberto Manica de 

Ramos que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, relatando 

que há pessoas de outros Municípios que estão abandonando cachorros em Coxilha, e 

sugeriu para que os Vereadores pensassem em uma solução para que isso não aconteça, 



 

 

e ponderou que se preocupa com as doenças que podem transmitir e morder as crianças 

que vão à escola, e sugeriu que fosse criado um disque-denúncia, para que fossem 

identificadas as pessoas que estão abandonando. O Vereador Milton dos Santos 

Amarante mencionou que na Comunidade de Rincão das Quinas são abandonados em 

média de três a quatro cachorros por semana, ponderando que está ficando preocupante 

a situação, e também está de acordo em criar um disque-denúncia. O Vereador Alberto, 

retomando a palavra, mencionou que fez uma pesquisa sobre os eleitores do Município, 

e com o recadastramento houve uma redução de 17% (dezessete por cento), dos 

eleitores. Em seguida, o Senhor Presidente, solicitou ao Vereador Valdir Graminho de 

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

Tribuna deve ser usada para falar sobre assuntos referentes ao Município, e em 

momentos importantes, como aconteceu no dia 05 de maio, onde se realizou a 

Assembleia de Elaboração do Ciclo Estadual 2015, ponderando que se trata de uma 

Assembleia de fundamental importância, pois não é só na Tribuna que devemos 

defender os interesses do Município e sim nas ruas também, e se orgulha do trabalho 

que a Câmara vem desenvolvendo, e chamou sua atenção duas pessoas que participaram 

da Assembleia, a Vereadora Eni Webber que defendeu o Projeto Viver, parabenizando-

a, e a Secretária Regina Salete Mello que defendeu sua Secretaria, e relatou que alguns 

Secretários apenas assinaram e saíram, ponderando que ficou uma situação 

desagradável. O Vereador salientou que ficou feliz com a chegada de uma patrola ao 

Município, embora fosse o último a ficar sabendo. O Vereador Antônio da Silva 

parabenizou a Vereadora Eni Webber por ter defendido e argumentado na Assembleia 

sobre o Projeto Viver, e a Secretária Regina Salete Mello que é uma agricultora e 

defendeu muito bem a Secretaria da Agricultura, e ponderou que a agricultura é o “carro 

chefe” do Município, Estado e País, outro ponto importante também é a segurança 



 

 

pública, e convidou as pessoas para que participassem da Assembleia, mas infelizmente, 

ainda há pessoas que levam em consideração a questão política, contudo, foi uma 

Assembleia muito produtiva. Sobre a questão da patrola, o Vereador ponderou que 

também foi uma surpresa, soube no dia em que ela chegou. Retomando a palavra, o 

Vereador Valdir, mencionou que se orgulha de fazer parte de um governo que apesar de 

tantas criticas, uma delas sobre a questão dos investimentos em estádios, e para 

esclarecer, ele foi em busca de informações e soube que R$ 25.000.000,00 (vinte e 

cinco milhões de reais) foram recursos de empresários, e R$ 5.000.000,00 (cinco 

milhões de reais) do Governo, ponderando que para se criticar em Tribuna tem que ter 

certeza dos fatos. Ainda o Vereador mencionou que o Governo petista está fazendo 

muita coisa para o Município, um exemplo e as máquinas que chegaram. O Senhor 

Presidente salientou que teve a oportunidade juntamente com o Assessor Jurídico da 

Casa de ver a máquina enviada através do PAC, e em conversa com o Secretário de 

Obras, Senhor Leonel, colocou que a máquina está no pátio da Secretária para os 

Vereadores que quiserem vê-la, e em um prazo de quinze dias será colocada para 

trabalhar nas estradas. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, encerrou a 

Sessão, marcando a próxima excepcionalmente para o dia 14 de maio de 2014, quarta-

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

assinada pelos seguintes Vereadores: 


