
 

 

ATA N°. 1063 DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos seis dias do mês de outubro de dois mil e quatorze às nove horas reuniram-se os 

Senhores Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Alberto Manica de Ramos, Antônio 

Antunes da Silva, Eni Webber, Fernando Albuquerque, Gilberto Maier Fernandes, João 

Eduardo Oliveira Mânica, Milton dos Santos Amarante e Valdir Graminho de Souza, 

em Sessão Plenária e Ordinária. Abertos os trabalhos da Sessão, o Senhor Presidente, 

solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Valdir Graminho de Souza, que efetuasse a 

leitura da Ata Nº1062 de vinte e nove de setembro de dois mil e quatorze, que depois de 

lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. Prosseguindo a Sessão, 

Senhor Presidente, abriu inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores: Eni Webber e 

Valdir Graminho de Souza solicitaram inscrições.  Como não havia matéria para a 

Pauta do Dia, o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, colocando em discussão as 

seguintes matérias: Indicação nº021/14, o Vereador Milton dos Santos Amarante 

salientou que se trata de uma Indicação importante, pois quando há velórios, os 

familiares de outras cidades não sabem como chegar ao local. O Vereador Valdir 

Graminho de Souza mencionou que a mais de vinte anos de emancipação e é preciso 

fazer uma Indicação para instalação de placas, lamentando, pois se trata de coisas 

básicas.  Em votação, a Indicação obteve Aprovação Unânime.  Pedido de 

Informação nº002/14, o Vereador Adão Airton de Oliveira salientou que os 

apontamentos são enviados ao Prefeito, e até o momento não foi enviado nada ao 

Legislativo. Em votação foi Aprovado por Unanimidade.  Após, o Senhor Presidente, 



 

 

passou à Tribuna Livre, solicitando a Vereadora Eni Webber que ocupasse seu espaço. 

A Vereadora cumprimentou aos presentes, convidando aos Senhores Vereadores para 

participarem do dia de campo promovido pela Empresa Sementes Webber no dia 07 de 

outubro a partir das 14h00min no Pedágio. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

Vereador Valdir Graminho de Souza que ocupasse a Tribuna. O Vereador saudou aos 

presentes, relatando que com a biometria as votações foram bem sucedidas, apenas uma 

urna ocorreu problema, parabenizando ao Município pela eleição tranquila. Ainda, o 

Vereador convidou aos demais Vereadores para a festa em honra Nossa Senhora 

Aparecida do Bairro Cohab, no dia 19 de outubro de 2014. E sobre a ERS 135 ponderou 

que devido a imprudência dos motoristas há alto índice de acidentes, sendo necessária a 

instalação de três lombadas eletrônicas, pois somente uma não resolverá o problema, 

devido ao grande tráfego de veículos. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor 

Presidente, encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 13 de outubro de 2014, 

segunda-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada 

será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


