
 

ATA N°. 1124 DO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis às dezoito horas e trinta 

minutos reuniram-se os Senhores Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Alberto Manica 

de Ramos, André Luiz Daré, Antônio Antunes da Silva, 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 Nº1123 de vinte e nove de janeiro de dois mil e dezesseis, que depois de 

lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. Após, o Senhor Presidente 

abriu inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores Alberto Mânica de Ramos e João 

Eduardo Oliveira Mânica solicitaram inscrições. Prosseguindo, o Senhor Presidente 

passou à Pauta do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário, Vereador Gilberto Maier 

Fernandes, que efetuasse a leitura das seguintes matérias: PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº001/2016: Patrolamento e Cascalhamento da Estrada que dá acesso 

a Propriedade do Senhor Altair Bassegio, na Camponesa. (Autoria dos Vereadores: 

Adão Airton de Oliveira, Eni Webber e João Eduardo Oliveira Mânica); PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº002/2016: Construção de um bueiro na estrada que dá acesso à 

Propriedade da Senhora Claudia Grazziotin, e a colocação aproximadamente 06 (seis) 

cargas de cascalho. (Autoria dos Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Eni Webber e 

João Eduardo Oliveira Mânica); PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 003/2016: Reforma 

e pintura dos bancos e muros na calçada de passeio na Avenida Fioravante Franciosi.  



 

(Autoria dos Vereadores: Alberto Manica de Ramos, André Luis Daré, Antônio 

Antunes da Silva, Gilberto Maier Fernandes, Milton dos Santos Amarante e Valdir 

Graminho de Souza); PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 004/2016: Reutilização da 

cobertura retirada do Ginásio Municipal e das tesouras das antigas garagens para a 

construção de Garagem no pátio da Prefeitura Municipal para os veículos, e o restante 

que se destina à construção de um abrigo no Parque de Eventos Alvady da Rocha 

Ghelen com a finalidade de proteger as pessoas que prestigiam aos Eventos realizados. 

(Autoria dos Vereadores: Alberto Manica de Ramos, André Luis Daré, Antônio 

Antunes da Silva, Gilberto Maier Fernandes, Milton dos Santos Amarante e Valdir 

Graminho de Souza). Como não havia matéria para Ordem do Dia, o Senhor 

Presidente, passou à Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Alberto Mânica de Ramos 

que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, mencionando que 

estava feliz em retornar à Casa após o recesso, e agradeceu a todos que se 

comprometeram com o desenvolvimento dos 4 (quatro) Projetos de repasse dos recursos 

do Legislativo no ano de 2015, ressaltando que as obras nas quais o dinheiro foi 

destinado estão quase concluídos. Ainda, o Vereador lamentou a questão da cobertura 

que foi retirada do Ginásio devido à reforma, e segundo informações não estão 

depositadas no pátio, e não conhecem o destino que deram a cobertura, salientando que 

esse material poderia ser reaproveitado para construção de outras obras, e pediu que os 

responsáveis pelo Patrimônio Público viessem à Casa prestar esclarecimentos. Em 

seguida, fez uso da Tribuna o Vereador João Eduardo Oliveira Mânica, saudou aos 



 

presentes, e desejou boas vindas do retorno do Recesso, e espera que o ano de 2016, 

embora se trate de um ano de eleições, espera que prevaleça na Casa a harmonia e 

sabedoria. Agradeceu e parabenizou a toda equipe da Secretaria da Saúde pelo serviço 

prestado a sua mãe. O Vereador Gilberto Maier Fernandes ressaltou que a Secretaria da 

Saúde trabalha em prol dos Coxilhenses, sem distinção de raças, classes sociais, siglas 

partidárias, e agradeceu ao reconhecimento do Vereador João. O Vereador Adão Airton 

de Oliveira, mencionou que o ano de 2016 é o final do mandato dos Vereadores, e 

espera que esse ano o Legislativo continue trabalhando em prol do desenvolvimento. 

Também parabenizou à Secretaria da Saúde pelo excelente trabalho que desenvolve, 

motivo de orgulho aos Coxilhenses. Ainda, o Vereador desejou boas melhoras à mãe do 

Vereador João, ao Loeni do Prado Colto, e todos os que estão enfrentando problemas de 

saúde do Município. O Senhor Presidente relatou que desde a Emancipação de Coxilha 

a “Saúde” sempre foi e é prioridade, e felizmente o Município é exemplo em saúde na 

região. Também, parabenizou e agradeceu o trabalho de todos os Vereadores e 

Servidores do Legislativo, pois já se passaram 3 (três) anos bem trabalhados em prol da 

Comunidade, sem ofensas, e esse ano, como terá eleições fará o possível para que as 

questões partidárias não atrapalhem o bom andamento e a Democracia da Casa. Como 

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

a próxima excepcionalmente para o dia 25 de fevereiro de 2016, quinta-feira, às 

18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será assinada pelos 

seguintes Vereadores:  


