
 

 

ATA N°. 1097 DO DIA 06 DE JULHO DE 2015 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos seis dias do mês de julho 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 Nº1096 de trinta 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 Secretário 

Jorge do Prado e do Senhor Vagner Negri. Em seguida, o Senhor Presidente abriu 

inscrições à Tribuna Livre, o Vereador Adão Airton de Oliveira solicitou inscrição. 

Em seguida, o Senhor Presidente passo à Pauta do Dia, solicitando ao Primeiro 

Secretário, Vereador Gilberto Maier Fernandes, que efetuasse a leitura das seguintes 

matérias: Projeto de Lei n°1.608, de 25 de junho de 2015, autoriza o Poder Executivo 

a firmar contrato de arrendamento para exploração do imóvel de propriedade do Sr. 

Necleto Colpani e dá outras providências, e Projeto de Lei n°1.610, de 26 de junho de 

2015, autoriza o Poder Executivo a firmar contrato de arrendamento para exploração do 

imóvel de propriedade do Sr. Claudino Galli e dá outras providências. Os Projetos 

foram Encaminhados para Análise das Comissões. Após, Senhor Presidente, passou à  



 

Ordem do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário que efetuasse a leitura do seguinte 

Parecer: Parecer nº051/2015 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.612/2015, onde 

emitiram Parecer Favorável. Em discussão não houve manifestações e em votação, 

obteve Aprovação Unânime. Prosseguindo, o Senhor Presidente colocou em discussão 

o Pedido de Providência nº 003/2015, o Vereador Adão Airton de Oliveira salientou a 

importância do Pedido, pois as pessoas têm que ficar aguardando nos carros até a 

chegada do ônibus, tendo que atravessar a pista, ponderando que é perigoso 

principalmente para as crianças. Em votação, o Pedido obteve Aprovação Unânime. 

Em seguida, o Senhor Presidente passou à Tribuna Livre, solicitando ao Vereador 

Adão Airton de Oliveira que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos 

presentes, relatando sobre a grandiosa festa em honra São João Batista que ocorreu no 

último domingo, ponderando que foi um trabalho árduo dos organizadores para que a 

festa obtivesse êxito, e muitos foram os elogios. Também agradeceu e parabenizou toda 

a equipe, a diretoria da Capela, as Comunidades do Município, aos Vereadores, ao 

Executivo Municipal que participaram e colaboraram, e em especial o Vereador 

mencionou os encarregados do churrasco, os Senhores: Valdemar Seidler, Gelson Negri 

e Rogério Albuquerque. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente, 

encerrou a presente Sessão, marcando a próxima para o dia 13 de julho de 2015, 

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

será assinada pelos seguintes Vereadores: 


