
 

ATA N°. 1126 DO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 
Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis 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 Nº1125 de vinte e dois de fevereiro de dois mil e 

dezesseis, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação por 8 (oito) 

votos, o Vereador Adão Airton de Oliveira se Absteve de votar. Nas Comunicações 

e Convites, o Senhor Presidente mencionou o convite entregue aos Senhores 

Vereadores para participarem da reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente e o 

Comitê Gestor.  Após, o Senhor Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, o 

Vereador Alberto Mânica de Ramos solicitou inscrição. Prosseguindo, o Senhor 

Presidente passou à Pauta do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário, Vereador 

Gilberto Maier Fernandes, que efetuasse a leitura das seguintes matérias: Projeto de 

Lei Legislativo n°002/2016, de 19 de fevereiro de 2016.  Dispõe sobre a Concessão de 

Vales-Alimentação aos Servidores Legislativos, e dá outras providências, 

Encaminhado para Análise das Comissões, e Pedido de Providência nº005/2016: 

Patrolamento e empedramento no Rincão das Quinas, na Camponesa até encruzilhada 

Mello que dá acesso ao Passo da Vespa e na Comunidade de Entre Rios. (Autoria dos 



 

Vereadores: Alberto Manica de Ramos, André Luis Daré, Antônio Antunes da Silva, 

Gilberto Maier Fernandes, Milton dos Santos Amarante e Valdir Graminho de Souza). 

Como não havia matéria para Ordem do Dia, o Senhor Presidente passou à Tribuna 

Livre, solicitando ao Vereador Alberto Mânica de Ramos que ocupasse seu espaço. O 

Vereador cumprimentou aos presentes, relatando sobre a Caçamba Basculante de um 

caminhão ano 2011 da Prefeitura, que ao descarregar a tampa quase caiu, ponderando 

que é vergonhoso o estado que se encontra o caminhão, e pediu que se tomassem 

providências urgentes, pois teme que alguém se machuque. Ainda, relatou que ficou 

indignado, pois pediu aos responsáveis da Escola para que no início das aulas, os 

Vereadores pudessem ir recepcionar os alunos e explicar o trabalho realizado por todos 

os Vereadores, inclusive sobre os ares-condicionados que o Legislativo repassou os 

recursos para que fossem instalados nas salas de aula, porém, disseram que ficaria 

“chato” a presença dos Vereadores na Escola. Também, agradeceu aos Vereadores, ao 

Senhor Arlindo Folle, Senhor Dejalmo e ao Senhor Renato Antoniolli que estiveram 

participando no dia 25/02/2016 coletando assinaturas para o abaixo assinado em prol do 

asfaltamento da BR 153 (Transbrasiliana) e duplicação da 285. Como não havia mais 

nada a tratar, o Senhor Presidente, encerrou a presente Sessão, marcando a próxima para 

o dia 07 de março de 2016, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta 

que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores:  

 


