
 

ATA N°. 1118 DO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e quinze às oito horas e trinta minutos 

reuniram-se os Senhores Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Alberto Manica de 

Ramos, André Luiz Daré, Antônio Antunes da Silva, Eni Webber, Gilberto Maier 

Fernandes, João Eduardo Oliveira Mânica, Milton dos Santos Amarante e Valdir 

Graminho de Souza, em Sessão Plenária Ordinária. Abertos os trabalhos da Sessão, o 

Senhor Presidente, solicitou ao Segundo Secretário, Vereador Valdir Graminho de 

Souza, que efetuasse a leitura da Ata Nº1117 de vinte e quatro de novembro de dois mil 

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

Após, o Senhor Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, o Vereador Adão Airton 

de Oliveira solicitou inscrição. Prosseguindo, o Senhor Presidente passou à Pauta do 

Dia, solicitando ao Vereador Gilberto Maier Fernandes que efetuasse a leitura das 

seguintes matérias: Pedido de Providência nº011/15 em 24 de novembro de 2015.  

Patrolamento e cascalhamento na Comunidade de Colônia Miranda, no travessão que 

liga a Estrada Geral até a divisa com a Comunidade de Aparecida no Município de 

Sertão, e Conserto da Ponte dobre o Rio Facão, em parceria com a Prefeitura Municipal 

de Sertão. (Autoria dos Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Eni Webber, João 

Eduardo Oliveira Mânica), e Pedido de Providência nº012/15 em 01 de dezembro de 

2015.  Devido sobras no Exercício Financeiro 2015 do Legislativo, solicitamos que o 

Executivo elabore um Projeto de Lei para destinar a referida verba em instalações de ar 

condicionados nas Salas de Aulas na Escola Municipal de Ensino Fundamental 



 

Pantaleão Thomaz. Com isso, amenizará o desconforto térmico, garantindo um 

ambiente agradável para estudantes e professores nas salas de aula, contribuindo para 

aprendizagem. (Autoria de todos os Vereadores). Em seguida, o Senhor Presidente 

passou à Ordem do Dia, colocando em discussão o Pedido de Providência 

n°012/2015, o Vereador Adão Airton de Oliveira salientou a importância do Pedido, 

pois garantirá um ambiente agradável aos professores e alunos. O Senhor Presidente 

pediu desculpas por não ter colocado o nome de todos os Vereadores no Pedido de 

Providências n°012/2015, portanto, foi feita a correção e colocado o nome de todos os 

Vereadores, pois se há sobras do Legislativo é graças ao trabalho de todos os 

Vereadores e funcionários, e em todos os eventos que participa fala sempre em nome de 

todos os Vereadores. Em votação, o Pedido obteve Aprovação Unânime. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente passou à Tribuna Livre, solicitando ao Vereador 

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

presentes, relatando que recebeu uma ligação do Vice-Presidente do Sindicato Rural de 

Sertão para convidá-lo e estender o convite a todos os Vereadores e funcionários para 

participarem da abertura da Expo Sertão, que se realizará no dia 04 de dezembro às 

20h30min. Ainda, o Vereador pediu que o Senhor Presidente solicitasse ao Executivo a 

conserto da Placa na Avenida Darcy Antônio Vicenzi. Também, mencionou que está 

triste com os últimos acontecimentos na Assembleia Legislativa, onde o Deputado 

Jardel é investigado no RS por desvio de verba e outras fraudes, e Deputado Diógenes 

Basegio renunciou ao mandato, e mesmo assim foi cassado, ponderando que ficou 



 

envergonhado, pois o Deputado era de Coxilha, e sua família é honesta, integra.  O 

Senhor Presidente ponderou que como filiado do Partido PDT lamenta, porém, jamais 

defenderá qualquer pessoa que se envolve em corrupção e atividades ilegais, salientando 

ainda que, a família do Deputado não pode ser julgada pelos erros que ele cometeu. 

Como não havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente, encerrou a presente Sessão, 

marcando a próxima, excepcionalmente, para o dia 09 de dezembro de 2015, quarta-

feira, às 08h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será 

assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


