
 

ATA N°. 1167 DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos sete dias do mês de dezembro 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 Nº1166 de vinte e nove de novembro de dois mil e 

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

Senhor Presidente pediu aos presentes para fazer um minuto de silêncio em homenagem 

aos mortos no trágico acidente aéreo da Chapecoense. E, agradeceu a presença dos 

alunos Kalebe Portela, Kauane Trindade, Luís Eduardo Pierri, Nathan de Quadros e 

Victor Augusto, a equipe representou Coxilha e  conquistou o 2º Lugar na 5ª Olimpíada 

de Programação da UPF, ocorrida no sábado dia 26/11 no Centro de Eventos da UPF. 

Também agradeceu a presença da Assistente Social, Fabíula Luciane Santos da Silva, da 

Orientadora Social Carolina Portella Tagliari, Professor de Informática Bruno Mecca 

Barbosa, e toda a comunidade presente. Em seguida, o Senhor Presidente abriu 

inscrições à Tribuna Livre, não houve inscritos. Prosseguindo, o Primeiro Secretário, 

Vereador Gilberto Maier Fernandes efetuou a leitura da Pauta do Dia, onde constavam 

as seguintes matérias: Projeto de Lei n° 1.702, de 01 de dezembro de 2016, autoriza o 

Poder Executivo Municipal a declarar bens móveis inservíveis para o uso da 

Administração Pública Municipal de Coxilha e fazer doação dos mesmos e dá outras 

providências, e Projeto de Lei n° 1.703, de 01 de dezembro de 2016, autoriza o Poder 

Executivo Municipal a ceder onerosamente os serviços relacionados à folha de 

pagamento dos servidores públicos municipais e o uso de espaços públicos para 

atendimento a clientes ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – BANRISUL, 

Encaminhados para Análise das Comissões. Como não havia matéria para Ordem 

do Dia, e nada mais a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente Sessão, 

convocando aos Senhores Vereadores para a próxima, que se realizará no dia 13 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:  

 

 

 

 


