
 

ATA N°. 1147 DO DIA 26 DE JULHO DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e dezesseis às oito 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 Nº1146 de dezoito de julho 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: Alberto 

Manica de Ramos, Eni Webber e Valdir Graminho de Souza inscreveram-se: 

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

Secretário, Vereador Gilberto Maier Fernandes, que efetuasse a leitura da seguinte 

matéria: Projeto de Lei n° 1.685, de 25 de julho de 2016, dispõe sobre a contratação 

por tempo determinado de 01 (um) Motorista/Operador de Máquinas para atender 

necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da 

Constituição Federal e dá outras providências, Encaminhado para Análise das 

Comissões. Em seguida, o Senhor Presidente passou para Ordem do Dia, solicitando 

ao Primeiro Secretário que efetuasse a leitura do seguinte Parecer da Comissão Geral 

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

n°043/2016 que trata do Projeto de Lei n°1.685/2016, onde emitiu Parecer Favorável, 

em discussão não houve manifestações e em votação, o Projeto obteve Aprovação 

Unânime. Prosseguindo passou à discussão o Requerimento N°003/2016, e o 

Requerimento N°004/2016 de Autoria do Vereador Valdir Graminho de Souza, em 

discussão, o Vereador Valdir Graminho de Souza mencionou que essas pessoas 

carregaram a tocha olímpica, representando o País, o Estado e o nosso Município, pois 

os dois trabalham em Coxilha, portanto, se trata de uma homenagem justa. Em votação, 

os Requerimentos foram Aprovados por Unanimidade. Após, o Senhor Presidente 

passou à Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Alberto Manica de Ramos que 

ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, parabenizando ao 

Colono e Motorista pela passagem de seu dia. Ainda, relatou que vem sendo 

questionado por algumas pessoas sobre o aumento de salário dos Vereadores, como se 

fosse somente ele que desejava o aumento, pois há pessoas da Casa que saíram fazendo 

fofoca, e não tiveram coragem de assumir que também queria aumento, e sobre a 

construção das casas populares, onde inventaram também que ele não queria a 

construção, e que ele e o Vereador Adão Airton de Oliveira estavam tirando fotos, 

lamentando essas fofocas. Ponderando, que essas pessoas deveriam também falar sobre 

as coisas boas que fez quando foi Presidente do Legislativo, sobre o repasse de verbas 

para a reforma do Ginásio, instalação de ar condicionado na Escola, construção de duas 

salas de aulas, e a mini estação de tratamento, emendas que conseguiu junto aos 

Deputados. O Vereador destacou que suas contas foram Aprovadas sem ressalvas, fruto 

do trabalho dos Servidores do Legislativo, do Assessor Jurídico, da Diretora Cláudia, e 



 

agradeceu a todos que trabalharam com empenho e competência. Em seguida, fez uso 

da Tribuna a Vereadora Eni Webber, saudou aos presentes, mencionou que também era 

favorável ao aumento dos Vereadores, pois todos têm direito, se trata da valorização da 

classe. E, quanto a questão da construção das casas populares é favorável, desde que 

seja em um local adequado e digno, e sempre assume o que fala, ponderando que falta 

por parte de muitas pessoas coerência, entre o que se diz e o que se faz, e quem faz 

fofoca não é digno de confiança. Salientando que há pessoas que fazem fofocas por 

maldade, para prejudicar os outros. O Vereador Adão Airton de Oliveira lamentou o 

comentário que fizeram a seu respeito e do Vereador Alberto Manica de Ramos sobre 

tirar fotos, explicando que seu veículo estava na oficina do Zezinho, por vários dias, por 

isso estava com freqüência no local, ponderando que se trata de desespero por parte de 

quem inventou. Retomando a palavra, a Vereadora Eni mencionou que as pessoas 

deveriam lutar por seus ideais com armas boas, não menosprezando nem 

desclassificando aos outros, podemos vencer pelos méritos que possuímos, pelo nosso 

trabalho, pois há espaço para todos, e temos que conquistá-lo de maneira honesta, isso 

que ela tenta passar para seus filhos, netos e aos que participam do Projeto Viver, e 

convidou aos Vereadores que visitem o Projeto, para conhecer o trabalho desenvolvido 

e atividades praticadas. Ainda, parabenizou ao Colono, ao Agricultor e ao Motorista, e 

aos avôs pela passagem do seu dia. Prosseguindo, fez uso da Tribuna o Vereador Valdir 

Graminho de Souza, saudou aos presentes, ressaltando que ninguém fala mal dele, não 

tem tempo de andar em bares e festa, onde há pessoas fofoqueiras com tempo ocioso, 

pois ele trabalha. Relatou que participou juntamente com o Prefeito Municipal, e o 

Vereador Adão Airton de Oliveira na URI em Erechim, onde o DNIT informou que não 

irá sair o asfaltamento da Transbrasiliana, e será feito reparos, conservação e duplicação 

em alguns trechos da ERS 135. Ainda, mencionou que o Município conseguiu através 

do COREDE, em torno de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para investir na Educação e 

estradas, um recurso bem-vindo, ponderando que ficou feliz, pois há quatro anos que 

trabalha e faz parte do COREDE. O Senhor Presidente lamentou as fofocas que foram 

mencionadas, pois é ridículo os Vereadores tirarem fotos, não faz sentido, gostaria que 

os Vereadores falassem o nome das pessoas que fizeram tais fofocas, ponderando que se 

trata de pessoas que não têm o que fazer, e não merecem nosso respeito. Como não 

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

próxima, para o dia 02 de agosto de 2016, terça-feira, às 08h30min, da qual foi lavrada a 

Ata, esta que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores:  

 

 

  


