
 

ATA N°. 1133 DO DIA 18 DE ABRIL DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e dezesseis às oito horas e trinta minutos 

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

Ramos, Antônio Antunes da Silva, Eni Webber, Fernando de Albuquerque, 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 Nº1132 de onze de abril de dois mil e dezesseis, 

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

Presidente parabenizou a Servidora Manoela pela passagem de seu aniversário no dia 17 

de abril, e agradeceu a presença da comunidade. Após, o Senhor Presidente abriu 

inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Alberto Manica 

de Ramos, Milton dos Santos Amarante solicitaram inscrições. Prosseguindo, como não 

havia matéria para Pauta do Dia, o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, 

solicitando ao Primeiro Secretário que efetuasse a leitura dos seguintes Pareceres da 

Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas: 

Parecer nº025/2016, que tratam do Projeto de Lei N°1.668/2016, onde emitiram 

Parecer Favorável, em discussão a Vereadora Eni Webber explicou que por fazer parte 

da Entidade em questão iria abster-se de votar, em votação obteve Aprovação por 7 

(sete) votos. Parecer nº026/2016, que tratam do Projeto de Lei N°1.669/2016, onde 

emitiu Parecer Favorável, em discussão o Vereador Adão Airton de Oliveira Pediu 

Vistas ao Projeto, pois gostaria que o Executivo enviasse a prestação de contas de 

2015. O Senhor Presidente colocou em votação o Pedido de Vistas, sendo Aprovado 

por Unanimidade pelos Senhores Vereadores. O Vereador Alberto Mânica de Ramos 

salientou que se preocupa com a questão dos prazos para conceder subvenção social, 

pois certamente irá conceder no mesmo momento as duas Entidades, portanto, se não 

Aprovarem o Projeto de Lei nº 1.669/2016, com certeza não vão repassar ao Centro 

Cultural de Assistência Social Ilso José Webber, diante disso, sugeriu que o Projeto 



 

fosse à votação, mas que se cobrasse do Executivo o envio da prestação de contas da 

UNILIDER. O Vereador Adão Airton de Oliveira retirou o Pedido de Vistas, e com 

isso o Senhor Presidente, devido o consenso entre os Senhores Vereadores, colocou em 

votação o Projeto, obtendo Aprovação Unânime. Parecer nº027/2016, que tratam do 

Projeto de Lei N°1.670/2016, onde emitiu Parecer Favorável, em discussão não 

houve manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. Após, passou à 

discussão o Pedido de Providência n°019/2016, não houve manifestações e em 

votação foi Aprovado por Unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente passou ao 

período da Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Adão Airton de Oliveira que 

ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, relatando que verificou 

máquinas da prefeitura trabalhando no domingo, conforme o Vereador Milton dos 

Santos Amarante havia mencionado na sessão anterior, questionando se há explicações 

para a questão, e solicitando que o Senhor Prefeito nomeie novos Secretários. Ainda 

mencionou que na saída para a Comunidade de Colônia Miranda havia muita água 

correndo na estrada, ponderando que se sente envergonhado pela situação. Ainda, o 

Vereador lembrou os trinta dias do falecimento do companheiro Claudecir Bernieri. 

Sobre a questão do imóvel pertencente a UPF na Área Industrial de Coxilha, o Vereador 

mencionou que não é um local destinado a uso habitacional, e sim um local exclusivo 

para instalação de empresas e indústrias, e espera que tomem as devidas providências. 

Após fez uso da Tribuna o Vereador Alberto Mânica de Ramos, saudou aos presentes, 

lamentando que o imóvel fosse repassado à UPF, pois é o único caso da Área Industrial 

onde uma Entidade é proprietária do terreno, e indagou quem realizou a doação do 

terreno, salientando que deveriam ter mais atenção na hora de tratar dessas questões. O 

Vereador ressaltou que como Brasileiro quer que seu País tome o rumo da verdade, 

portanto, não é favorável nem contra o impeachment da Presidente Dilma, pois não 

adianta acusar Partido “A ou B”, pois todos então envolvidos, e questionou se com 

afastamento da Presidente resolverá os problemas do País, ponderando que se sentiu 

envergonhado por ter votado nos Deputados, devido aos pronunciamentos que fizeram. 



 

Prosseguindo, passou à Tribuna o Vereador Milton dos Santos Amarante, 

cumprimentou aos presentes, salientando sua preocupação com a questão do lixo 

depositado no Município e com as doenças, pois há meses vem falando sobre a questão 

e não deram a devida atenção, e agora foi encontrado três focos do mosquito da dengue, 

sugerindo que todos os Servidores deveriam ser mobilizados para realizar a limpeza da 

cidade, pois se trata de uma questão de saúde pública, pois o mosquito está tomando 

conta do Município e o Prefeito não demonstra preocupação com a questão. O Vereador 

Adão Airton de Oliveira ressaltou que na Rua Crispim Teixeira Sobrinho devido aos 

caminhoneiros pararem no local para fazer suas refeições, e acabam depositando lixo, 

salientando que há tempos foi solicitada a instalação de placas proibindo jogarem lixo, 

mas até o momento não as instalaram, por isso é importante que se nomeie urgente 

Secretários. O Vereador Milton sugeriu que se instale no local tambores ou containers 

para que o lixo não fique jogado na rua, sugerindo que se o Executivo não tomar 

providências os Vereadores devem tomar a iniciativa de limpar. O Senhor Presidente 

ressaltou que deveria sim ter na Rua Crispim Teixeira Sobrinho placas e lixeiras, pois 

há grande fluxo de pessoas que usam o local, e a Prefeitura tem o dever de coletar o lixo 

depositando ao menos uma vez por semana. Ainda, o Senhor Presidente parabenizou a 

organização do almoço na Comunidade de Colônia Miranda, e salientou que ao passar 

em frente à Casa do Senhor João, se deparou com uma lombada elevada, questionando 

quem a fez. O Vereador Fernando de Albuquerque esclareceu que a lombada foi 

construída a pedido dos moradores, pois há crianças que brincam no local e os veículos 

trafegavam em alta velocidade, e foram instaladas placas avisando sobre a lombada.  

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

marcando a próxima para o dia 25 de abril de 2016, segunda-feira, às 08h30min, da qual 

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

Vereadores:  

 

  


