
 

ATA N°. 1141 DO DIA 14 DE JUNHO DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos quatorze 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 Nº1140 de sete de junho de dois mil e dezesseis, 

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

Presidente agradeceu a presença do Senhor Nelson Pellenz. Após, o Senhor Presidente 

abriu inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores Alberto Manica de Ramos, Adão 

Airton de Oliveira e Valdir Graminho de Souza e solicitaram inscrição. 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 

nº027/2016: Polimento do piso da quadra de esportes, colocação de redes e materiais 

necessários para a prática de voleibol na Escola Municipal Pantaleão Thomaz. (Adão 

Airton de Oliveira, Eni Webber e João Eduardo Oliveira Mânica). Como não havia 

matéria para Ordem do Dia, o Senhor Presidente, passou à Tribuna Livre, solicitando 

ao Vereador Alberto Manica de Ramos que ocupasse seu espaço. O Vereador 

cumprimentou aos presentes, parabenizando a organização do Seminário do Meio 

Ambiente, porém, salientou que ficou “chateado”, pois ao falarem sobre a mini estação 

de tratamento, não mencionaram o nome do Legislativo Municipal, o qual 

disponibilizou os recursos para que a construíssem, e muito menos os nomes dos 

Vereadores presentes no evento, assim, como outras obras que o Legislativo 

disponibilizou recursos e nunca é citado, ponderando que não vale apena ajudar a 

Administração, pois nunca valorizam e divulgam o trabalho dos Vereadores. Em 

seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Adão Airton de Oliveira, saudou aos presentes, 

relatando que o Senhor Dalmir Borghetti está muito feliz e emocionado com a 

construção da praça, pois homenageará sua falecida filha Danusa. Salientou ainda, que 

os Vereadores estavam cobrando a construção, pois na Administração passada havia 

vindo uma verba aproximada de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) e o 

dinheiro sumiu. Também destacou que a praça servirá como espaço de lazer, e para 

realizarem atividades físicas, um espaço que a Comunidade poderá usufruir. Após, 

passou à Tribuna o Vereador Valdir Graminho de Souza, cumprimentou aos presentes, 

destacando que foi graças ao Governo Federal do PT que Coxilha terá a praça, tem 

maquinários novos e a nova Unidade do Posto de Saúde, e se orgulha muito de seu 

partido, o Partido do PT. Ainda, parabenizou a Secretaria de Obras pelo serviço que fez 

na Comunidade de Rincão das Quinas, um belíssimo trabalho, e Coxilha serve de 

exemplo, com estradas boas, assim como na área da saúde e educação. Sobre o 

Seminário do Meio Ambiente, parabenizou aos organizadores, e salientou que também 

estava esperando que citassem o nome do Legislativo, e os nomes dos Vereadores. O 



 

Vereador relatou que esteve em Sertão e em conversa com um dos Vereadores, este 

disse que não sabia que a ambulância de Sertão estava a serviço em um evento em 

Coxilha, e a região no mesmo dia já sabia do que foi falado na Tribuna em Coxilha, 

ponderando que muito “feio” um Vereador sair falando mal de sua própria Casa. O 

Senhor Presidente ressaltou que participou do Seminário do Meio Ambiente, e em seu 

pronunciamento citou o nome da Câmara de Vereadores, do trabalho que desenvolve 

juntamente com a Administração Municipal, porém, o dever de falar sobre as obras e da 

contribuição do Legislativo deveria ser o Prefeito. O Vereador Alberto Manica de 

Ramos agradeceu ao Senhor Presidente, Vereador Antônio, por ter citado o nome do 

Legislativo e dos Vereadores, ponderando que nos eventos deve ser citado o nome dos 

Vereadores presentes, assim como citam os nomes dos Secretários presentes. O Senhor 

Presidente relatou que também seu nome foi citado no Município de Sertão devido ao 

que falou na Sessão do dia 07 de junho, ponderando que não se importa com a opinião 

de pessoas de fora do Município, salientando que os Vereadores têm que se preocupar e 

cuidar com o seu Município. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente 

encerrou a presente Sessão, marcando a próxima para o dia 21 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:  
  


