
 

 

ATA N°. 1091 DO DIA 25 DE MAIO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e quinze às dezoito horas e trinta 

minutos reuniram-se os Senhores Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Alberto Manica 

de Ramos, André Luiz Daré, Antônio Antunes da Silva, Eni Webber, 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 Nº1090 de dezoito de maio de dois mil e quinze, 

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

Comunicações e Convites, o Senhor Presidente agradeceu a presença do Secretário 

Jorge do Prado, e mencionou sobre o convite para o baile da Terceira Idade, que se 

realizará no dia 30 de maio. E ainda, parabenizou ao Clube de Mães Raio de Sol pelo 

belíssimo evento que promoveram no dia 17 de maio.  Em seguida, o Senhor Presidente 

abriu inscrições à Tribuna Livre, não houve inscritos. Como não havia matéria para 

Pauta do Dia, o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia, solicitando ao Vereador 

Gilberto que efetuasse a leitura dos seguintes Pareceres: Parecer nº042/2015 da 

Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, 

que tratam do Projeto de Lei nº1.588/2015, onde emitiram Parecer Favorável. Em 

discussão, não houve manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. 

Parecer nº041/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento 



 

e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº1.599/2015, onde emitiram 

Parecer Favorável, em discussão,  não houve manifestações e em votação, o Projeto 

obteve Aprovação Unânime. Parecer nº043/2015 da Comissão Geral de Pareceres e 

da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei 

nº1.600/2015, onde emitiram Parecer Favorável, em discussão o Vereador Valdir 

salientou que ficou feliz com o envio do Projeto, pois esse valor contribuirá para o 

andamento do trabalho na Secretaria de Serviços Urbanos e Habitação, parabenizando 

ao Secretário Jorge do Prado pelo bom trabalho que vem desempenhando. Em votação, 

o Projeto obteve Aprovação Unânime. Parecer nº044/2015 da Comissão Geral de 

Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do 

Projeto de Lei nº1.601/2015, onde emitiram Parecer Favorável, em discussão não 

houve manifestações, em votação obteve Aprovação Unânime. Após, o Senhor 

Presidente, pediu ao Secretário Jorge do Prado que verificasse a área industrial, pois o 

mato está invadindo o local. Ainda, mencionou sobre o prédio da UPF, que está 

abandonado, arrancaram as portas, janelas e forro, e sugeriu que o Legislativo envie 

ofício à UPF informando e notificando sobre a situação. O Vereador Antônio relatou 

que esteve no local, e pode observar que realmente o prédio está em péssimas 

condições, praticamente destruído. A Vereadora Eni questionou qual a posição do 

Executivo a respeito. O Senhor Presidente disse que o Executivo o informou que o 

prédio pertence à UPF, salientando que irá solicitar a documentação a respeito do 

contrato para que o Legislativo possa tomar providências. O Vereador João ponderou 



 

que fica triste com essas questões, pois novas empresas não vêm, e as que se instalaram 

simplesmente abandonaram o local. Como não havia inscritos à Tribuna Livre, e não 

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

próxima para o dia 01 de junho de 2015, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi 

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

 

 


