
 

 

ATA N°. 1072 DO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos oito dias do mês de dezembro 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 Nº1071 de três de dezembro de dois mil e 

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

Senhor Presidente mencionou que no dia 15 de dezembro às 18 horas estará na Câmara 

a Secretária de Meio Ambiente para prestar esclarecimentos sobre o Projeto de Lei 

n°1555/2014, e o Primeiro Secretário efetuou a leitura do Ofício nº 189/14 que 

parabeniza a Cooperativa COTRIJAL. Prosseguindo a Sessão, Senhor Presidente, abriu 

inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores: Adão Airton de Oliveira, João Eduardo 

Oliveira Mânica, Valdir Graminho de Souza e Alberto Manica de Ramos solicitaram 

inscrições. Após, o Senhor Presidente passou à Pauta do Dia, solicitando ao Vereador 

Gilberto Maier Fernandes efetuasse a leitura das seguintes matérias: Indicação 028/14 

em 08 de dezembro de 2014, sugere ao Executivo Municipal a construção urgente de 

mais um banheiro com vestiário junto ao CRAS, (Autoria dos Vereadores: Alberto 

Manica de Ramos, Antônio Antunes da Silva, Fernando Albuquerque, Gilberto Maier 

Fernandes e Valdir Graminho de Souza), e Requerimento nº006/2014, requer após 



 

 

apreciação, discussão e votação pelo Plenário da Casa, que encaminhe ao Executivo, 

para que se faça a correção da denominação da Rua Álvaro Teixeira, por Rua Álvaro 

Vieira, inclusive os familiares estão requerendo a troca de denominação, (Autoria do 

Vereador Adão Airton de Oliveira). Em seguida, o Senhor Presidente passou à Ordem 

do Dia, colocando em discussão as seguintes matérias: Indicação n°026/2014, não 

houve manifestações e em votação, foi Aprovada por Unanimidade; Indicação 

n°027/2014, o Vereador Adão salientou que conhece as dificuldades dos agricultores 

em trafegar na avenida, porém, não acredita que é correto destruir o que foi construído 

com o dinheiro público, ponderou que o Município tem condições de construir uma via 

paralela, portanto, não é favorável a retirada dos canteiros, se Abstendo de votar. O 

Vereador Valdir mencionou que desde o início da Legislatura se preocupou com a 

questão, ponderando que é vergonhoso não se preocuparem com os agricultores, 

trabalham o dia inteiro e quando chegam à cidade têm que procurar os proprietários de 

veículos para retirarem para que possam trafegar, e salientou ainda que, o Município 

sobrevive da agricultura. O Vereador Antônio também concordou com as colocações do 

Vereador Valdir, ponderando que é um absurdo os agricultores que chegam cansado de 

trabalhar o dia inteiro e têm que se preocupar em procurar os proprietários de veículos 

para que possam trafegar, uma situação lamentável, e ponderou que a reunião que os 

Vereadores, moradores da Avenida Darcy Antônio Vicenzi, Prefeito e agricultores foi 

muito especial, parabenizando aos participantes, pois foi uma conversa franca e sadia, 

onde a retirada dos canteiros não irá prejudicar ninguém, inclusive será melhor, pois 



 

 

serão construídos os passeios e será feita a arborização. O Vereador Milton salientou 

que se trata de matéria vencida, já foi tratado na reunião, e os Vereadores não devem se 

ofender, devem respeitar a opinião de cada um. Em votação, a Indicação obteve 

Aprovação por 7 (sete) votos Favoráveis, e 1 (uma) Abstenção do Vereador Adão 

Airton de Oliveira. Pedido de Informação n°003/2014, não houve manifestações e 

em votação obteve Aprovação Unânime. Após, o Senhor Presidente passou à Tribuna 

Livre, solicitando ao Vereador Adão Airton de Oliveira que ocupasse seu espaço. O 

Vereador cumprimentou aos presentes, salientou que não é contra aos agricultores, e 

não está na Casa para ofender ninguém, relatando que pessoas o insultaram por ser 

contra a retirada dos canteiros, e lhe causaram mal estar, porém, não está preocupado. O 

Vereador parabenizou ao ofício que o Legislativo enviou à COTRIJAL. E sobre o 

Pedido de Informação n° 003/14, sobre o andamento referente as medições dos terrenos 

no Núcleo Habitacional Thereza Pacheco, os moradores estão lhe questionando como 

está o andamento  mas ele não tem informações a respeito. Ainda, o Vereador 

mencionou que pedirá xerox do relatório de prestação de contas de 2009 e 2012, 

sugerindo aos demais Vereadores que tirem um tempo e verifiquem os relatórios. Em 

seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador João Eduardo Oliveira Manica que 

ocupasse a Tribuna. O Vereador saudou aos presentes, parabenizando os responsáveis 

pela decoração natalina, que está muito bonita, e à COTRIJAL pela loja que instalou no 

Município. E sobre a reunião que participou juntamente com o Prefeito, moradores da 

Avenida Darcy Vicenzi, agricultores, ponderou que todos os assuntos polêmicos 



 

 

deveriam ser tratados assim, pois foi uma discussão sadia, todos puderam expressar suas 

ideias. Ainda salientou que os Vereadores não deveriam se ofender, e respeitar a opinião 

de cada um. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Valdir Graminho 

de Souza para ocupar a Tribuna. O Vereador cumprimentou aos presentes, 

parabenizando a Secretaria de Obras pelo belíssimo trabalho realizado na Comunidade 

de Colônia Miranda. E salientou que para pedir respeito tem que primeiramente dar 

respeito, e não está na Casa para brincar e ser motivo de “chacota”. O Vereador Antônio 

parabenizou a Secretaria de Educação e a todas as Secretarias pela conquista de mais 

um ônibus, pois nunca tinha acontecido na história do Município receber tantos veículos 

e máquinas. O Vereador Valdir salientou que isso foi possível graças ao Governo do 

PT, e parabenizou ao Senhor Presidente do Legislativo por não deixar Projetos 

engavetados e pela coragem. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador 

Alberto Manica de Ramos que ocupasse a Tribuna. O Vereador saudou aos presentes, 

parabenizando os responsáveis pela organização da decoração natalina, e ao trabalho da 

Secretaria de Obras nas estradas, e com isso irão parar de falar que Vila Lângaro tem 

estradas boas e Coxilha não. Ainda, o Vereador ficou feliz com a vinda de uma nova 

empresa à Coxilha, e parabenizou ao Prefeito pela coragem que teve em convidar a 

comunidade para discutir a questão dos canteiros em seu gabinete, e só não participou 

quem não tem coragem, também parabenizou ao Vereador Milton por ter participado da 

reunião, é assim que o Município cresce, discutindo ideias e debatendo, pois as pessoas 

têm que assumir o que falam. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente, 



 

 

encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 15 de dezembro de 2014, segunda-

feira, às 08h15min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será 

assinada pelos seguintes Vereadores: 


