
 

ATA N°. 1131 DO DIA 04 DE ABRIL DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e dezesseis às oito horas 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 Nº1130 de vinte e oito de março de dois mil e 

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

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

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

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

matérias: Pedido de Providência nº016/2016: Reparos e instalação de tubos, cordões 

na Avenida Natálio Vieira, na saída para Colônia Miranda; Pedido de Providência 

nº017/2016: Conserto dos quebra-molas na Avenida Ilso José Webber, pois devido a 

restauração do asfalto foram encobertos, e veículos estão trafegando em alta velocidade, 

ambos Pedidos de 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) e Pedido de Providência nº018/2016: A 

Instalação de uma parada de ônibus escolar na RS 135, próximo à granja do Senhor 

Paraguassu Brizola, no sentido Coxilha/ Passo Fundo, pois tem aluno que fica exposto 

ao sol e a chuva, enquanto aguarda a chegada do ônibus. (Autoria dos Vereadores: Adão 

Airton de Oliveira, Eni Webber e João Eduardo Oliveira Mânica). Em seguida, o Senhor 

Presidente passou à Ordem do Dia, colocando em discussão as seguintes matérias: 

Pedido de Providência nº010/2016, não houve manifestações e em votação, obteve 

Aprovação Unânime. Pedido de Providência nº011/2016, o Vereador Adão Airton de 

Oliveira destacou a importância dos Pedidos elaborados, e salientou que há anos não é 

colocado cascalho na propriedade, dificultando a acesso, principalmente na época de 



 

colheitas. Em votação, o Pedido foi Aprovado por Unanimidade. Pedido de 

Providência nº012/2016, não houve manifestações e em votação, obteve Aprovação 

Unânime. Pedido de Providência nº013/2016, não houve manifestações e em votação, 

obteve Aprovação Unânime. Pedido de Providência nº014/2016, o Vereador Adão 

Airton de Oliveira relatou que solicitou ao Secretário de Obras, Fernando de 

Albuquerque, que executasse o Pedido, porém, não o fez, e espera que o próximo 

Secretário tome providências, pois há dificuldades em transitar no local. Em votação, 

foi Aprovado por Unanimidade. Pedido de Providência nº015/2016, não houve 

manifestações 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 

11 de abril de 2016, segunda-feira, às 08h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que 

após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores:  

 

 

 

 

 

 


