
 

ATA N°. 1134 DO DIA 25 DE ABRIL DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e cinco 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 Nº1133 de dezoito de abril de dois mil e dezesseis, 

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

Presidente agradeceu a presença dos Senhores Osvaldo José Sandini e Nestor Sandini. 

Após, o Senhor Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores: Adão 

Airton de Oliveira, e João Eduardo Oliveira Mânica solicitaram inscrições. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente passou à Pauta do Dia, solicitando ao Primeiro 

Secretário, Vereador Gilberto Maier Fernandes, que efetuasse a leitura do Pedido de 

Providência nº020/2016: efetuar a limpeza de entulhos no recinto da Escola Estadual 

Visconde de Araguaia, bem como através da Secretaria do Meio Ambiente Desenvolva 

um Projeto de Arborização e Paisagismo, junto aos alunos deste educandário, de autoria 

dos Vereadores Adão Airton de Oliveira, Eni Webber e João Eduardo Oliveira Mânica. 

Em seguida, como não havia matéria para Ordem do Dia, 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, esclarecendo que a 

negociação do Prédio da UPF foi na gestão do Ildo José Orth, porém, a transferência foi 

na gestão do João Luiz Vicenzi. Ainda, relatou que acompanhou o Grupo da Terceira 

Idade do Município em Santa Cecília do Sul para participarem da Expo, salientando que 

ficou impressionado com a organização do evento, parabenizando-os. Também 

mencionou que esteve na Câmara de Vereadores de Sertão, assistindo a Sessão dos 

Vereadores, e foi bem recepcionado. Após, fez uso da Tribuna, o Vereador João 

Eduardo Oliveira Mânica, saudou aos presentes, parabenizando o Município de Água 



 

Santa por ter ficado em segundo lugar no Índice de Desenvolvimento Socioeconômico, 

salientando que apesar da localização desprivilegiada do Município conseguiu alcançar 

essa posição, e Coxilha que está em uma localização privilegiada, infelizmente não 

consegue desenvolver um bom trabalho para alcançar esses índices, e espera que um dia 

o nome de Coxilha faça parte do Ranking. Ainda, o Vereador relatou os nomes dos 

Municípios mais bem colocados no Ranking. O Senhor Presidente ressaltou que mesmo 

sem asfalto, o Município de Água Santa conseguiu o segundo lugar no Ranking do 

Índice de Desenvolvimento Socioeconômico, e segundo o Prefeito do Município, isso é 

fruto do trabalho de toda Comunidade. E, Coxilha que é um dos Municípios do Rio 

Grande do Sul que está em uma das melhores localizações do Estado, não consegue 

alcançar esses índices, mas espera que um dia nosso Município passe a integrar essa 

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

Sessão, marcando a próxima para o dia 02 de maio de 2016, segunda-feira, às 

18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será assinada pelos 

seguintes Vereadores:  

 

 

  


