
 

ATA N°. 1160 DO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos dezoito dias do mês de outubro 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 Nº1159 de onze de outubro de dois mil e 

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

Em seguida, o Senhor Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores: 

Adão Airton de Oliveira, Milton dos Santos Amarante, e Gilberto Maier Fernandes, 

solicitaram inscrições. Prosseguindo, como não havia matéria para Pauta do Dia e 

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, solicitando ao Senhor Presidente que enviasse em nome do Legislativo uma 

Moção de Pesar aos familiares do Senhor João Morello, do Senhor Miguel Fauth, e do 

Senhor José Bruzamarello. Ainda, o Vereador fez um agradecimento especial as pessoas 

que se envolveram, ajudaram e se dedicaram nas eleições, a todos os integrantes dos 

Partidos Políticos da Coligação Unidos para Renovar e Crescer, e aos Candidatos à 

Vereadores, e seus familiares. Salientou que as pessoas imploravam para colocar as 

placas em frente de suas residências, citando como exemplo, as Senhoras Ione Pedroso, 

Noeli Duarte e Ana Zaparolli, demonstrando a vontade do povo na mudança devido à 

grande diferença de votos. O Vereador também ressaltou seu respeito aos candidatos a 

Prefeito Clemir José Rigo e ao Vice Fernando de Albuquerque, e aos candidatos a 

Vereadores da Coligação Para fazer Mais e Melhor. E, mencionou sobre as duas 

promoções realizadas depois das eleições, festa em honra Nossa Senhora Aparecida do 

Bairro Cohab, e a Romaria de Nossa Senhora de Fátima na Comunidade de Arroio de 

Fátima, que teve a presença de muitas pessoas prestigiando, demonstrando com isso, 

que as pessoas não participam apenas por interesse, como haviam insinuado que as 

promoções só eram grandes nas épocas de eleições. Em seguida fez uso da Tribuna o 

Vereador Milton dos Santos Amarante, saudou aos presentes, lamentando o falecimento 

do Senhor João Morello. Ressaltou ainda que, em vinte e quatro anos que participa das 

eleições do Município, essa foi a pior de todas que enfrentou, devido ao vandalismo 

feito por pessoas desqualificadas, maldosas, com muita mentira, e espera que ao longo 

dos próximos quatro anos que a verdade venha a tona. Relatou também, que largaram 

um rojão na porta de sua casa, um desrespeito com o povo, uns marginais, pois possui 

um filho portador de necessidades especiais, e com o susto passou muito mal, 

ponderando que esse tipo de gente não quer o bem de Coxilha, e teme essas pessoas 

junto à Administração do Município. Após, passou à Tribuna o Vereador Gilberto 

Maier Fernandes, cumprimentou aos presentes, agradecendo aos 115 votos sérios que 

recebeu e com isso se reelegeu a Vereador, para continuar a trabalhar em prol de 



 

Coxilha. Sobre a questão relatada da falta de medicamentos no Posto de Saúde na 

Sessão passada, o Vereador ponderou que além de fiscal é também é Servidor Público, 

salientando que não fala em nome da Secretária da Saúde, a qual poderia esclarecer o 

que está acontecendo. E, sobre o relato que um servidor do Posto falou que a falta de 

medicação é devido ao resultado das eleições, ressaltou que deveriam informar o nome 

do funcionário, pois ele deve trabalhar para todos, independentemente de siglas 

partidárias. O Vereador ainda mencionou que o Município destinou mais dos 15% 

(quinze por cento), em torno de 20% (vinte por cento) na área da saúde. O Senhor 

Presidente ponderou que quando as eleições acabam, no dia seguinte os funcionários 

devem tratar todos da mesma forma, pois não são proprietários dos setores públicos, e 

devem cumprir com suas obrigações, pois há adversários de siglas partidárias e não com 

as pessoas, pois quem fala em siglas são os candidatos e não os servidores, terminando 

as eleições somos todos iguais, e espera que  a nova Administração governe para todos, 

não trabalhando somente para os seus eleitores. Ainda lamentou o falecimento dos 

Senhores, João Morello, Miguel Fauth, José Bruzamarello, pessoas que muito 

trabalharam por Coxilha. Como não havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente 

encerrou a presente Sessão, convocando aos Senhores Vereadores para a próxima 

Sessão Ordinária, no dia 25 de outubro de 2016, terça-feira, às 08h30min, da qual foi 

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

 

 


