
 

 

ATA N°. 1043 DO DIA 19 DE MAIO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos dezenove 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 Nº1042 de quatorze de maio de dois mil e 

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

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

Vereador Valdir Graminho de Souza, solicitou inscrição. Em seguida o Senhor 

Presidente passou à Pauta do Dia, solicitando ao Vereador Gilberto Maier Fernandes, 

que efetuasse a leitura das seguintes matérias: Projeto de Lei nº 1.519, de 16 de maio 

de 2014 que autoriza o Município abrir Crédito Especial e dá outras providências, 

Encaminhado para Análise das Comissões e Indicação 006/14 em 16 de maio de 

2014, que sugere ao Poder Executivo Municipal a revisão e recapeamento dos pneus do 

trator doado para a comunidade da Linha Fauth,Transbasiliana/Entre Rios. Por não 

haver matéria para a Ordem do Dia, o Senhor Presidente passou à Tribuna Livre, 

solicitando o Vereador Valdir Graminho de Souza que ocupasse seu espaço. O Vereador 

cumprimentou aos presentes, mencionando que leu um jornal, onde tinha uma pesquisa 

que o eleitorado brasileiro, ou seja, 61% da população não iriam às urnas se o voto não 

fosse obrigatório, e em outra pesquisa 57% também não votariam, denegrindo a imagem 

do político, dizendo que a falha está na política. Também o Vereador salientou sobre a 

Pré Candidata ao Governo do Estado, Ana Amélia Lemos, dizendo que a candidata 

viaja no Estado inteiro e vê desenvolvimento, onde a população está fazendo sua parte, 



 

 

e indagou o que está fazendo o Governo. O Vereador salientou ainda, que há 

crescimento no Estado, ponderando que o governo dá condições, pois a população não 

se desenvolve sozinha, e ainda há pessoas que criticam o desarmamento, mas têm 

certeza que 90% da população possuem armas em casa. Também mencionou sobre a 

Copa do Mundo, onde em outros países realizou-se, e por que aqui não pode acontecer, 

mencionando ainda por que criticam tanto o Governo, se está desempenhando um bom 

trabalho. O Vereador Antônio pediu a palavra, ponderando que nos últimos meses a 

critica vem caindo em cima da Presidenta, salientando que fica triste, pois os que 

criticam é que estão junto ao Governo, dizendo que criticar é fácil, o difícil é fazer. 

Retomando a palavra, o Vereador Valdir, relatou que esteve com a Vereadora Eni 

Webber em uma reunião do COREDE na ultima quinta-feira, para definir sobre a 

quantidade de verbas para cada Secretaria, mas a maior parte dos participantes era da 

Brigada Militar com 80 soldados para levar a maior parte das verbas, ponderando que 

eles têm todo o suporte necessário para desempenhar suas funções, mas o que falta é 

interesse, por parte da Brigada Militar. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, 

encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 26 de maio de 2014, segunda-feira, 

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

pelos seguintes Vereadores: 


