
 

 

ATA N°. 1060 DO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos quinze dias do mês de setembro 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, 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 Nº1059 de oito de setembro de dois 

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

Unânime. Nas Comunicações e Convites, convidou aos Vereadores para no dia 16 de 

setembro a partir das 06h30min, para participarem e ajudarem no café de chaleira.  

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

Vereadores: Adão Airton de Oliveira, João Eduardo Oliveira Mânica, Milton dos Santos 

Amarante e Valdir Graminho de Souza solicitaram inscrições.  Após, o Senhor 

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

que efetuasse a leitura da seguinte matéria: Indicação 020/14 em 10 de setembro de 

2014, sugere ao Executivo Municipal a colocação de placa de proibido colocar lixo na 

estrada que dá acesso a Comunidade de Colônia Miranda (Menegueti), (Autoria dos 

Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Evanir Salinet Nunes, João Eduardo de Oliveira 

Mânica e Miltom dos Santos Amarante). 



 

 

 Como não havia matéria para Ordem do Dia, o Senhor Presidente, passou 

à Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Adão Airton de Oliveira que 

ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, 

parabenizando o Departamento de Cultura, a Administração Municipal, 

Executivo, o Legislativo pelo belíssimo desfile farroupilha e agradeceu 

também a empresa que emprestou o caminhão. O Vereador lamentou que 

pessoas se aproveitassem da ocasião para se promover, onde um candidato 

a Deputado se pronunciou no palanque, gerando revolta e indignação na 

população, pois não era local nem momento, ponderando que é vergonhosa 

essa atitude. Outro fato que também o Vereador manifestou indignação, é 

que em todos os anos mencionam o nome do Senhor João Luis Vicenzi. 

Ainda salientou que em doze anos, três administrações do PDT, e não 

fizeram nada para solucionar o problema da água do bairro Cohab, agora 

que o Secretário de Obras está instalando tubulação, e o Vereador Alberto 

Manica de Ramos veio na Tribuna criticar, questionando por que o Partido 

dele não fez nada, e deveriam ter impedido o Rigo de ter feito as casas 

daquela maneira, com material de péssima qualidade, além de  deixar o 

Município com dívidas, onde o Prefeito que assumiu não teve condições 



 

 

nem de realizar a decoração natalina. E sobre a creche, conforme o 

Vereador Alberto mencionou na Sessão passada, o Vereador o questionou o 

porquê depois de dois anos ele levantou essa questão, pois o Senhor 

Prefeito já veio à Casa explicar a situação. Ainda pediu que fosse emitido 

ofício de repudio ao apresentador do programa de rádio da Câmara e da 

Prefeitura. Após, o Senhor Prefeito solicitou ao Vereador João Eduardo 

Oliveira Mânica que ocupasse a Tribuna. O Vereador saudou aos presentes, 

parabenizando o desfile farroupilha, e também considerou um desrespeito 

do pronunciamento do candidato a Deputado Sossela no desfile. Ainda 

ponderou que há Indicações Aprovadas a mais de um ano, sobre redutores 

de velocidade, mão única em ruas estreitas, e sem iluminação, e até o 

momento não foram atendidas, e depois que acontecer o pior não adianta 

lamentar, ou cobrar dos Vereadores. O Vereador Adão relatou que na noite 

do dia quatorze de setembro uma família que caminhava em frente a sua 

casa quase foram atropelados. Retomando a palavra, o Vereador João 

salientou que não deveriam colocar novas Indicações, e sim conversar com 

o Prefeito para que coloque em prática as Indicações já Aprovadas. Em 

seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Milton dos Santos 



 

 

Amarante que ocupasse a Tribuna. O Vereador cumprimentou aos 

presentes, mencionando que acompanhou todos os desfiles realizados, em 

vinte e um anos é a primeira vez que o mestre de cerimônia autorizou um 

candidato a Deputado se pronunciar, ponderando que não era ocasião, pois 

se trata de ano eleitoral, gerando revolta por parte da população. Também 

salientou que está péssima as ruas de Coxilha, lombadas e buracos, e 

quando fazem operação tapa buracos não realizam o trabalho com 

eficiência, ponderando que está na hora de arrancar tudo e fazer novo. 

Prosseguindo com a ordem dos inscritos, o Senhor Presidente solicitou ao 

Vereador Valdir Graminho de Souza que ocupasse a Tribuna. O Vereador 

saudou aos presentes, parabenizou a Casa e Administração pelo belo desfile 

Farroupilha, e ponderou que se sente feliz por fazer parte do partido do PT, 

pois se trata de um partido que não tem “rabo preso” com ninguém no 

Município. Também criticou o pronunciamento do candidato a Deputado 

no dia do desfile. Ainda, salientou que o Governo não faz nada sozinho, 

assim, como nos Municípios e no Estado, não adianta criticar e atribuir a 

culpa somente a uma pessoa. O Vereador lamentou a situação das casas no 

bairro Cohab, um trabalho mal planejado, não sabe de quem foi a 



 

 

responsabilidade, porém, é um problema que terão de solucionar. E sobre 

segurança do Município, o Vereador mencionou que a Brigada Militar está 

despreparada, portanto, não adianta ter mais brigadianos se não há 

eficiência. Para finalizar pediu aos Vereadores que fiscalizem e cuidem do 

Município, e que tudo o que está acontecendo sirva de reflexão aos 

Vereadores. O Senhor Presidente agradeceu a todos os Vereadores que 

colaboram com o desfile farroupilha, a empresa que emprestou o caminhão, 

e sobre as colocações dos Vereadores, salientou que cada um tem seus 

motivos, razões e devem fiscalizar, e a Tribuna é o local para que se 

manifestem. Após, como não havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente, 

encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 22 de setembro de 2014, 

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

aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 


