
 
 
 
 
 
 

 

ATA N°. 1086 DO DIA 22 DE ABRIL DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte e dois dias do mês de abril 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 Nº1085 de treze de abril de dois mil e quinze, que 

depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. Em seguida, o 

Senhor Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, não houve inscrições. 

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

Gilberto Maier Fernandes efetuasse a leitura do Requerimento nº005/2015, de autoria 

do Vereador Adão Airton de Oliveira que requer que seja reativada a Horta Municipal 

na Comunidade de Arroio de Fátima. Esta área está ociosa há anos, e com sua 

reativação será possível o cultivo de hortaliças e legumes para usarem na merenda das 

Escolas, com isso, o Município não necessitará adquirir de outros locais, e ainda é uma 

forma de manter limpas as imediações do local. Após o Senhor Presidente passou à 

Ordem do Dia, solicitando ao Vereador Gilberto que efetuasse a leitura do seguinte 

Parecer: Parecer nº037/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.595/2015, 

emitindo Parecer Favorável, em discussão não houve manifestações e em votação 



 
 
 
 
 
 

 

obteve Aprovação Unânime. Também passou à discussão a Indicação nº006/2015, o 

Vereador Adão Airton de Oliveira ponderou que está preocupado com a questão, pois a 

boca de lobo está toda danificada, e teme que ocorra acidentes com quem trafega no 

local. Em votação, obteve Aprovação Unânime. Como não havia mais nada a tratar, o 

Senhor Presidente, encerrou a presente Sessão, marcando a próxima para o dia 27 de 

abril de 2015, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida 

e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 


