
 

 

ATA N°. 1095 DO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte e dois dias do mês de junho 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 Nº1094 de quinze de junho 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 Sr.Vagner 

Negri, Joel e Clodoaldo. Em seguida, o Senhor Presidente abriu inscrições à Tribuna 

Livre, a Vereadora Eni Webber solicitou inscrição. Prosseguindo, como não havia 

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

Vereador Gilberto que efetuasse a leitura do seguinte Parecer: Parecer nº050/2015 da 

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

que tratam do Projeto de Lei nº 1.607/2015, onde emitiram Parecer Favorável. Em 

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

Unânime. Após passou à discussão o Pedido de Providência nº002/2015, não houve 

manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. Em seguida, o Senhor 

Presidente passou à Tribuna Livre, solicitando à Vereadora Eni Webber que ocupasse 



 

seu espaço. A Vereadora cumprimentou aos presentes, agradecendo a força e o 

pensamento positivo que os Vereadores deram à sua filha que passou por um 

procedimento cirúrgico. Também agradeceu aos Vereadores que colaboraram na venda 

de ingressos para almoço promovido pelo Projeto Viver. Ainda relatou que ligou ao 

Senhor Prefeito pedindo a construção de quebra-molas na esquina da Rua Vicente 

Miorando com a Rua Augusto Orestes Godinho Mendes, pois os motoristas estão 

trafegando em alta velocidade, tornando-se perigosa, podendo ocasionar acidentes, 

inclusive com crianças. O Vereador Adão Airton de Oliveira reforçou o pedido da 

Vereadora Eni, pois se trata de um local de grande movimento, e os veículos trafegam 

em alta velocidade, e a rua é estreita, temendo que aconteça acidentes. Retomando a 

palavra, a Vereadora Eni mencionou que o Senhor Prefeito a informou que quer alargar 

a rua, e ainda disse que mais pessoas estão preocupadas com a situação da rua. O 

Senhor Presidente ponderou que todas as sugestões levantadas para melhorar o trânsito 

no Município devem ser realizadas, mencionando que é favorável à questão levantada 

pela Vereadora Eni. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente, encerrou a 

presente Sessão, marcando a próxima, excepcionalmente para o dia 30 de junho de 

2015, terça-feira, às 08h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada 

será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


