
 

ATA N°. 1140 DO DIA 07 DE JUNHO DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos sete dias do mês de junho de dois mil e dezesseis 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 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 Nº1139 de trinta e um de maio de dois mil e 

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

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

Airton de Oliveira e Valdir Graminho de Souza solicitaram inscrição. Como não havia 

matéria para Pauta do Dia, e 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, relatando que participou no 

Legislativo de Sertão de uma Sessão, onde o Vereador Tiago Serro agradeceu a 

Secretária da Saúde e a enfermeira que vieram à Coxilha trabalhar no dia do torneio de 

laço. E, na oportunidade também prestaram homenagem à Capela Santo Antônio em 

comemoração aos 100 anos. Ainda, o Vereador salientou que está preocupado com o 

intenso frio, e o Município não está realizando campanha do agasalho, ressaltando que 

nos últimos 04 (quatro) anos não foram realizadas campanhas, e as pessoas o 

procuraram para pedir se o Município está disponibilizando agasalhos. Ainda, o 

Vereador mencionou a reunião sobre a regularização dos terrenos, onde o Senhor Mário 

Possa mais uma faz críticas, pois desde o ano de 2011 há documentos engavetados e os 

responsáveis não fazem seu trabalho, não cumprem com suas obrigações, ponderando 

que foi um “fiasco” a reunião, se sentiu envergonhado. O Vereador Gilberto Maier 

Fernandes salientou que a Prefeitura contratou uma empresa para que disponibilizasse 

ambulância e enfermeiros no dia do rodeio, e não sabe como apareceu a ambulância do 

Município de Sertão, e ressaltou que a terceirização do serviço se torna mais viável ao 

Município. O Vereador Adão salientou que o Município deveria ter mais 

responsabilidade, e que dessem folga aos funcionários que trabalham em eventos, assim 

não resultaria em gastos. Ainda, o Vereador mencionou as sobras de asfalto que 

deixaram jogados, e não tamparam os buracos onde necessitavam, por isso que os 

Secretários nomeados deveriam ter competência para assumir esses cargos, e não 

nomear for afinidades políticas. E, para finalizar, o Vereador parabenizou ao Vereador 

Valdir Graminho de Souza pelo evento que organizou da Capela Nossa Senhora 

Aparecida do Bairro Cohab. Em seguida, ocupou a Tribuna o Vereador Valdir 

Graminho de Souza, saudou aos presentes, agradecendo a colaboração e apoio dos 

Vereadores no evento que a Capela Nossa Senhora Aparecida promoveu no dia 05 de 

junho, destacando a importância do convívio em comunidade. Ainda, ressaltou que para 

criticar é necessário ter moral, portanto, o Senhor Mário deveria ter mais cuidado nas 

colocações de suas palavras, ter “vergonha na cara”, principalmente dentro do 

Legislativo, e lembrou que toda a comunidade Coxilhense contribuiu para a construção 



 

do salão da Capela São João Batista, e hoje para realizar eventos cobram valores 

absurdos das entidades e da comunidade. O Vereador Alberto Mânica de Ramos 

mencionou que o na gestão do Vereador Valdir Graminho de Souza foi disponibilizado 

recursos financeiros para a construção do salão, e agora cobra valores abusivos para 

realizarem eventos, e o Senhor Mário não tem moral para criticar, inclusive em uma das 

reuniões realizada no Legislativo, ele apresentou um documento obsoleto induzindo aos 

Vereadores ao erro. Retomando a palavra, o Vereador Valdir ponderou que o Município 

de Sertão não tem moral nenhuma para criticar Coxilha, pois não estão conseguindo 

nem disponibilizar remédios à população, praticamente estão “quebrados”, com estradas 

em péssimas condições, enquanto Coxilha é exemplo na área da saúde e educação. E, 

quanto a terceirização da ambulância com certeza foi uma atitude bem pensada e com 

responsabilidade por parte da Administração, e Sertão deveria agradecer por serem 

contratados pela empresa para a prestação do serviço. E, quanto aos Secretários, é 

preciso dar oportunidades e apoiá-los para aprenderem e se desenvolverem, é necessário 

que pessoas novas comecem a trabalhar, pois todos merecem oportunidades, e quem só 

crítica deveria ter “vergonha na cara”. O Senhor Presidente ressaltou que a reunião 

sobre a regularização dos terrenos, foi extremamente importante, e o Senhor Mário não 

criticou e nem ofendeu ninguém, e salientou que ao fazer uso do microfone as pessoas 

devem ter respeito. Ainda, salientou que as pessoas que estão criticando é porque estão 

com ciúmes e inveja, lamentando as colocações que fazem na Tribuna, sobretudo as 

críticas da reunião, e a composição da Comissão eleita para tratar da regularização dos 

terrenos. E sobre a ambulância, Sertão deveria ter vergonha de se gabar, pois o 

Município está enfrentando dificuldades financeiras, e nenhum Vereador quer saber o 

que foi falado na Sessão de Sertão. Ainda, sobre a questão dos agasalhos, o Senhor 

Presidente ressaltou que o Legislativo é composto por 9 (nove) Vereadores, mas parece 

que só tem 1 (um), e a Assistência Social não existe também, lamentando ter que ouvir 

essas besteiras dentro da Casa, felizmente que não havia pessoas da Comunidade para 

ouvir, pois o Legislativo tem funcionários competentes e sérios  que não merecem ouvir 

esses comentários. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente encerrou a 

presente Sessão, marcando a próxima, conforme acordo entre os Senhores Vereadores 

para dia 14 de junho de 2016, terça-feira, às 08h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta 

que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores:  
  


