
 

ATA N°. 1148 DO DIA 02 DE AGOSTO DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dois dias do mês de agosto 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 Nº1147 de vinte e seis de julho de dois mil e 

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

Nas Comunicações e Convites, o Senhor Presidente, em nome do Legislativo, 

parabenizou o Servidor Alan Nedir pela passagem de seu aniversário no dia 04 de 

agosto. Após, o Senhor Presidente, abriu inscrições à Tribuna Livre, o Vereador Valdir 

Graminho de Souza inscreveu-se: Prosseguindo, como não havia matéria para Pauta 

do Dia, e nem para Ordem do Dia, o Senhor Presidente passou à Tribuna Livre, 

solicitando ao Vereador Valdir Graminho de Souza que ocupasse seu espaço. O 

Vereador cumprimentou aos presentes, parabenizando ao Servidor Alan, desejando 

sucesso e felicidades. Ainda, relatou que esteve na Câmara de Vereadores de Passo 

Fundo, e verificou que eles possuem um espaço para cultura, onde as pessoas que 

desejam se apresentam, sugerindo ao Legislativo de Coxilha que criasse esse espaço, 

pois seria uma forma de incentivo aos talentos locais e à Comunidade para que 

participem das Sessões, também salientou que poderiam criar uma parceria com o 

Projeto Viver, onde inclusive já realizaram um festival de talentos. Como não havia 

mais nada a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente Sessão, marcando a 

próxima, para o dia 09 de agosto de 2016, terça-feira, às 08h30min, da qual foi lavrada a 

Ata, esta que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores:  
  


