
 

ATA N°. 1149 DO DIA 09 DE AGOSTO DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos nove 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 Nº1148 de dois de agosto 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, agradeceu a 

presença da Professora Alessandra Cardoso Vargas e do Policial Militar Marcelo Peres 

Ferreira, e da Secretária de Assistência Social, Senhora Eloísa Pedroso. Ainda 

mencionou o Ofício nº065/2016 enviado pelo Senhor Prefeito convidando aos Senhores 

Vereadores para participarem a Audiência Pública no dia 10 de agosto de 2016, às 

15h00min. Após, o Senhor Presidente, abriu inscrições à Tribuna Livre, o Vereador 

Adão Airton de Oliveira inscreveu-se: Prosseguindo, o Senhor Presidente passou à 

Pauta do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário, Vereador Gilberto Maier Fernandes 

que efetuasse a leitura das seguintes matérias:  Indicação nº002/16, em 02 de 

agosto de 2016: Sugere ao Legislativo Municipal criar um espaço para apresentações 

culturais nos dias das Sessões. (Autoria do Vereador Valdir Graminho de Souza), 

Pedido de Providência nº031/2016: Solicita a construção de um quebra- mola na Rua 

Balduíno Pedroso. (Autoria dos Vereadores: Alberto Manica de Ramos, Antônio 

Antunes da Silva, Fernando de Albuquerque, Gilberto Maier Fernandes, Milton dos 

Santos Amarante e Valdir Graminho de Souza). Como não havia não havia matéria 

para Ordem do Dia, o Senhor Presidente passou à Tribuna Livre, solicitando ao 

Vereador Adão Airton de Oliveira que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou 

aos presentes, convidando aos Senhores Vereadores para participarem dos seguintes 

eventos: dia 13 de agosto jantar promovido pelo AIMORÉ no Salão São João Batista; 

no dia 14 de agosto festa na Capela de Colônia Miranda e no dia 21 de agosto na 

Comunidade de Arroio de Fátima. Ainda, parabenizou a Secretária do Meio Ambiente, 

Regina Salete pelo empenho para colocar em funcionamento o caminhão de coleta de 

esgoto para tratamento na mini-estação de tratamento, e relatou que informou às pessoas 

que necessitem do serviço deverão ir até a Secretaria solicitar. Também ponderou que 

ficou feliz com a homenagem prestada a Professora Alessandra e ao Policial Militar 

Marcelo, uma justa homenagem.  O Senhor Presidente solicitou ao Vereador Valdir 

Graminho de Souza para que em nome do Legislativo Municipal prestasse homenagem 

à Professora Alessandra Cardoso Vargas e do Policial Militar Marcelo Peres Ferreira. O 

Vereador agradeceu a presença, e salientou sua satisfação e da Casa em prestar essa 

homenagem para duas pessoas que representaram o Município, Estado e País, ao 

conduzirem a Tocha Olímpica em Passo Fundo, um fato histórico, que certamente ficará 

na lembrança de todos que presenciaram. Também fez um breve relato do trabalho 



 

realizado pelo Policial Marcelo e pela Professora Alessandra em Coxilha. Alessandra é 

formada em Educação Física e mestre em envelhecimento humano com atuação em: 

Envelhecimento, saúde e sociedade. Trabalha com portadores de necessidades especiais, 

grupos de melhor idade, crianças, adolescentes e grupos de corredores de rua. Um de 

seus trabalhos ela desenvolve com o Grupo da 3ª Idade de Coxilha há 02 anos, também 

aqui nesta cidade ela desenvolve desde o ano de 2015 uma oficina através da 

UNILIDER com aulas de dança onde a mesma atua com crianças de 05 a 12 anos.  As 

suas aulas transformaram a vida das pessoas das comunidades onde trabalha. Marcelo é 

policial militar a 25 anos na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, nos dias de hoje 

Marcelo trabalha como Policial Militar na cidade de Coxilha. No verão ele vai trabalhar 

no litoral gaúcho participando da Operação Golfinho, faz 17 anos que participa, é um 

profissional responsável com foco e que treina todos os dias, para que no verão ele salve 

muitas vidas. Em seguida, o Senhor Presidente abriu espaço para os Vereadores que 

quisessem fazer uso da palavra, e entregou a homenagem aos dois. Como não havia 

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

próxima, para o dia 16 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:  

 

 

 

 

  


