
 

 

ATA N°. 1059 DO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e quatorze às dezoito horas e 

trinta minutos reuniram-se os Senhores Vereadores: Adão Airton de 

Oliveira, Alberto Manica de Ramos, Antônio Antunes da Silva, Evanir 

Salinet Nunes, Fernando Albuquerque, Gilberto Maier Fernandes, João 

Eduardo Oliveira Mânica, Milton dos Santos Amarante e Valdir Graminho 

de Souza, em Sessão Plenária e Ordinária. Abertos os trabalhos da Sessão, 

o Senhor Presidente, solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Valdir 

Graminho de Souza, que efetuasse a leitura da Ata Nº1058 de primeiro de 

setembro de dois mil e quatorze, que depois de lida e submetida à 

apreciação, obteve Aprovação Unânime. Nas Comunicações e Convites, 

mencionou que após a Sessão seria entregue Moção de Reconhecimento 

Senhor João Adalberto da Rosa, o policial militar foi baleado durante um 

ataque a um posto da Brigada Militar na noite de 08 de Maio de 2014, em 

Coxilha, demonstrando coragem e honrando sua profissão.  Prosseguindo a 

Sessão, Senhor Presidente, abriu inscrições à Tribuna Livre, os 

Vereadores: Alberto Manica de Ramos, João Eduardo Oliveira Mânica e 

Milton dos Santos Amarante solicitaram inscrições.  Após, o Senhor 

Presidente passou à Pauta do Dia, solicitando ao Vereador Gilberto Maier 



 

 

Fernandes que efetuasse a leitura da seguinte matéria: Requerimento 

nº004/2014, requer que seja oficializada Moção de Apoio desta Casa 

Legislativa, à Campanha para Convocação de todos dos candidatos 

aprovados no concurso da Polícia Civil do RS, nos cargos de Inspetor e 

Escrivão, para além das vagas previstas em edital, promovida pelo 

Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do RS – SINPOL-RS, (Autoria de 

todos os Vereadores). Em seguida, o Senhor Presidente passou à Ordem 

do Dia, colocando em discussão o Requerimento nº 004/2014, não houve 

manifestações e em votação, obteve Aprovação Unânime. Prosseguindo a 

Sessão, o Senhor Presidente, passou à Tribuna Livre, solicitando ao 

Vereador Alberto Manica de Ramos que ocupasse seu espaço. O Vereador 

cumprimentou aos presentes, relatando que no dia 02 de setembro devido 

ao temporal que aconteceu em Coxilha, foi ao bairro Cohab e presenciou o 

desespero das pessoas, indagando como os Vereadores da época deixaram 

construir as casas daquela maneira, e pediu aos Vereadores desta legislatura 

e aos próximos que fiscalizem a criação dos loteamentos. Também o 

Vereador mencionou que está preocupado com a situação da creche, não 

sabe o motivo pelo qual ainda não foi concluída, e gostaria que o Senhor 



 

 

Prefeito viesse à Casa prestar esclarecimentos. Ainda, parabenizou ao 

Secretário de Obras pelo excelente trabalho que está realizando nas 

estradas do interior do Município. Após, o Senhor Presidente solicitou ao 

Vereador João Eduardo Oliveira Mânica que ocupasse a Tribuna. O 

Vereador saudou aos presentes, parabenizou ao Vereador Alberto pela 

preocupação com os loteamentos do bairro Cohab, ponderando que deveria 

ser abertos novos loteamentos. Parabenizou a bela organização da Igreja 

Assembleia de Deus na inauguração do novo templo. Ainda relatou que o 

Clube de Mães Raio de Sol conseguiu legalizar o clube e passam a ter 

CNPJ. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Milton dos 

Santos Amarante que ocupasse a Tribuna. O Vereador cumprimentou aos 

presentes, relatando que foi furtado um carro no Município, e procuraram a 

Brigada Militar, porém, não há plantões a noite em Coxilha, ponderando 

que há falta de efetivos e são mal pagos, com grandes dificuldades, e 

acredita que a situação vai se agravar mais, salientando que é hora do povo 

se mobilizar para pedir mais segurança e mudar a situação, pois em Coxilha 

tem dias que há apenas um efetivo. Após, como não havia mais nada a 

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



 

 

dia 15 de setembro de 2014, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi 

lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes 

Vereadores: 


