
 

ATA N°. 1166 DO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis às oito e trinta 

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

de Ramos, Antônio Antunes da Silva, Eni Webber, Fernando de Albuquerque, 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 Nº1165 de vinte e quatro de novembro de dois mil 

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

O Senhor Presidente agradeceu a presença do Nelson Pellenz e lamentou o acidente 

aéreo de 71 mortos com o Clube Chapecoense. Em seguida, o Senhor Presidente abriu 

inscrições à Tribuna Livre, a Vereadora Eni Webber e Adão Airton de Oliveira 

solicitaram inscrição. Prosseguindo, o Primeiro Secretário, Vereador Gilberto Maier 

Fernandes efetuou a leitura da Pauta do Dia, onde constava a seguinte matéria: Projeto 

de Lei n°1.701, de 21 de novembro de 2016: Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

firmar Contrato de Concessão de Uso Gratuita de Imóvel na Área Industrial e Comercial 

Ângelo Basegio com a Empresa Glaciar Indústria e Serviços de Gelo Seco LTDA – 

EPP e dá outras providências, Encaminhado para Análise das Comissões.  Após, o 

Senhor Presidente passou para Ordem do Dia, colocando em discussão o 

Requerimento n° 005/2016, 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 saudou aos presentes, 

agradecendo a aprovação do Requerimento n°005/2016. E, convidou aos Vereadores 

para participarem no dia 03 de dezembro do almoço de confraternização promovido 

pelo Projeto Viver, onde haverá apresentações de teatro, música e oficinas de xadrez. 

Após, fez uso da Tribuna o Vereador Adão Airton de Oliveira, cumprimentou aos 

presentes, solicitando que a Secretaria de Obras realize a limpeza do bueiro em frente da 

Creche Tia Sila. Também, solicitou que Administração entre em contato com a RGE 

para efetuar a troca de dois postes da Avenida que estão quebrados devido à colisão de 

veículos e estão apenas suspensos pelos cabos, oferecendo riscos de acidentes. E, pediu 

que o Legislativo enviasse uma Moção de Pesar ao Município de Chapecó e à 

Chapecoense pelo trágico acidente ocorrido.  Como não havia mais nada a tratar, o 

Senhor Presidente encerrou a presente Sessão, convocando aos Senhores Vereadores 

para a próxima, que se realizará no dia 06 de dezembro de 2016, terça-feira, às 

08h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será assinada pelos 

seguintes Vereadores:  

 

 

 


