
 

 

ATA N°. 1045 DO DIA 02 DE JUNHO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos dois dias do mês de junho 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 Nº1044 de vinte e seis de maio de dois mil e 

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

Nas comunicações e convites, o Senhor Presidente deu boas vindas ao Vereador Adão 

Airton de Oliveira, que conforme Ofício entregue à Casa, está retornando a ocupar sua 

cadeira, e efetuou a leitura do Ofício. Também mencionou o Ofício n°31/2014, que 

informa o calendário da entrega do adubo da Participação Popular e Cidadã 2012-2013 

de 03 a 06 de junho de 2014, conforme entregue aos Senhores Vereadores e ainda 

lembrou aos Senhores Vereadores que a votação das prioridades é dia 02, 03 e 04 de 

junho pela INTERNET no site www.participa.rs.gov.br e, dia 04 também por urnas 

físicas. Também agradeceu aos que estavam presentes e aos funcionários da Casa.  

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

Vereadores Adão Airton de Oliveira, o Vereador Alberto Manica de Ramos, o Vereador 

Milton dos Santos Amarante e o Vereador Valdir Graminho de Souza, solicitaram 

inscrições. Como não havia matéria para a Pauta do Dia, o Senhor Presidente passou à 

Ordem do Dia, solicitando ao Vereador Gilberto Maier Fernandes que efetuasse a 

leitura do Parecer nº032/2014 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei n°1.520/2014, onde as 

Comissões emitiram Parecer Favorável 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. Em 

seguida o Senhor Presidente passou à Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Adão 

Airton de Oliveira que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, 

agradeceu a Vereadora Evanir Salinet Nunes por ter ocupado seu espaço, no tempo que 

esteve afastado da Casa. Também o Vereador relatou que ficou triste com a morte dos 

dois agricultores em Faxinalzinho, mencionando que foi irresponsabilidade do 

Ministério da Justiça, pois não foi tomada providência para evitar que chegasse nessa 

situação, ainda parabenizou o delegado que efetuou as prisões dos cinco membros 

envolvidos nesse assassinato. Ainda o Vereador parabenizou a Rádio Uirapuru pela 

excelente cobertura, deste caso de Faxinalzinho, sendo que a Rádio é a mais ouvida no 

interior do estado. E ainda o Vereador parabenizou o Hospital da Cidade por completar 

cem anos, e pode observar durante visita, que o atendimento é de boa qualidade. Para 

finalizar, o Vereador mencionou que é uma satisfação em retornar à Casa, relatando que 

durante sua ausência, circulou no Município, e pode observar vários problemas que 

estão ocorrendo, e levou a situação aos Secretários, onde os mesmos atenderam suas 

solicitações. Após o Senhor Presidente solicitou o Vereador Alberto Mânica de Ramos 

que ocupasse seu espaço. O Vereador saudou os presentes, parabenizou a festa da 

Terceira Idade, no último sábado dia 31 de maio, onde foi escolhida a nova corte, 

relatando que foi um belíssimo evento.  O Vereador ainda pediu desculpas por não ter 

participado do evento do Clube de Mães no dia 25 de maio, por motivo de saúde na 

família. Para finalizar, o Vereador parabenizou o Vereador Milton e todos os 

Vereadores e Prefeito pela reunião. Em seguida o Senhor Presidente solicitou o 

Vereador Milton dos Santos Amarante que ocupasse seu espaço.  O Vereador 

cumprimentou aos presentes, agradeceu a presença do Prefeito e dos Secretários, e 



 

 

também parabenizou a Secretaria da Saúde pela assistência prestada a seu filho, na 

semana que passou. E ainda, o Vereador relatou que desde o ano de 2000, nenhuma 

Assistente Social realizou visitas em sua casa, em virtude de ter um filho especial, e por 

surpresa na semana que passou, recebeu a visita de uma Assistente Social, relatando que 

não tinham repassados a ela a situação. Para finalizar o Vereador mencionou que ficou 

decepcionada com a Presidenta Dilma, sobre a cobrança de emplacamento de trator 

agrícola, salientando que não tem mais aonde inventar cobrança de imposto. Logo após, 

o Senhor Presidente solicitou o Vereador Valdir Graminho de Souza que ocupasse seu 

espaço.  O Vereador cumprimentou aos presentes, parabenizou o Vereador Adão de ter 

se licenciado para dar oportunidade a Vereadora Evanir. O Vereador também 

mencionou sobre a importância da Consulta Popular que está acontecendo nos dias 2, 3 

e 4 de junho em todo o Estado, pedindo que a população se mobilize, pois é de grande 

importância para o Município, e como cidadãos devemos votar e escolher as 

prioridades. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, encerrou a Sessão, 

marcando a próxima para o dia 09 de junho de 2014, segunda-feira, às 18h30min, da 

qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes 

Vereadores: 


