
 

ATA N°. 1129 DO DIA 21 DE MARÇO DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e dezesseis às oito horas e trinta 

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

de Ramos, André Luiz Daré, Antônio Antunes da Silva, Eni Webber, 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 Nº1128 de quatorze de março de dois mil e 

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

Nas Comunicações e Convites, o Senhor Presidente pediu para que todos em pé 

fizessem um minuto de silêncio em homenagem ao Claudecir Bernieri, que morreu 

tragicamente no dia 18 de março de 2016 e ao Senhor Ivo Rosbach da Costa. Após, o 

Senhor Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores: Adão Airton de 

Oliveira; Milton dos Santos Amarante; Eni Webber, Alberto Manica de Ramos; Valdir 

Graminho de Souza e Antônio Antunes da Silva solicitaram inscrições. Prosseguindo, o 

Senhor Presidente passou à Pauta do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário, Vereador 

Gilberto Maier Fernandes, que efetuasse a leitura da seguinte matéria: Pedido de 

Providência nº009/2016: Instalação de Luminárias na Rua Valmi Pedroso Severo, pois 

com o funcionamento da nova Unidade Básica de Saúde, da Academia e do banheiro 

público, haverá mais fluxo de pessoas no local, com isso a medida visa proporcionar 

maior segurança aos usuários. (Autoria dos Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Eni 

Webber e João Eduardo Oliveira Mânica).  Após, o Senhor Presidente passou à Ordem 

do Dia, colocando em discussão as seguintes matérias: Pedido de Providência 

nº007/2016: Solicita ao Executivo Municipal através da Secretaria competente a troca 

das lâmpadas na comunidade de Arroio de Fátima, o Vereador Valdir Graminho de 

Souza mencionou que todas as instalações elétricas e lâmpadas do Município devem ser 

revisadas, em votação obteve Aprovação Unânime. Pedido de Providência 



 

nº008/2016: Patrolamento da estrada que dá acesso à propriedade do Senhor Ivo da 

Costa no Entre – Rios, não houve manifestações e em votação foi Aprovado por 

Unanimidade. Ambos Pedidos de Autoria dos Vereadores: Adão Airton de Oliveira, 

Eni Webber e João Eduardo Oliveira Mânica. Em seguida, o Senhor Presidente passou à 

Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Adão Airton de Oliveira que ocupasse seu 

espaço. O Vereador cumprimentou aos presentes, relatando que foi questionado pelas 

pessoas sobre quando irá entrar em funcionamento a Estação de Tratamento, e ele os 

informou que estão aguardando a liberação da Licença FEPAM. Ainda, mencionou que 

está preocupado com a questão da casa BIOPLANTECH, pois não sabem que irão fazer 

com a casa. Também relatou que passou em frente à nova Unidade Básica de Saúde e 

verificou que instalaram luminárias muito fortes, acreditando que são provisórias, pois 

dificultam a visão dos motoristas, e teme que aconteçam acidentes. O Vereador 

mencionou que a respeito do Projeto de Lei n°1.662/2016, que foi aprovado, muitas 

pessoas que residem no interior do Município o procuraram para obter informações 

sobre a construção das casas, pois há pessoas do interior que estão aguardando há 

muitos anos. Ainda, parabenizou a Secretaria de Obras pelo trabalho que está realizando 

na estrada de Entre Rios, e ao petroleiro Luiz, onde os moradores ficaram satisfeitos. O 

Vereador lamentou o falecimento do Senhor Claudecir Bernieri, uma pessoa que sempre 

ajudou aos outros, e trabalhou para construção do Salão da Capela São João Batista, e 

lamentou o falecimento do Senhor Ivo Rosbach da Costa, pessoas que farão muito falta 

à Comunidade Coxilhense. Ocupou a Tribuna, em seguida, o Vereador Milton dos 

Santos Amarante, saudou aos presentes, relatando que há muitos servidores municipais 

sem habilitação, ou seja, não são concursados para dirigir os carros da prefeitura 

andando com os veículos, citando como exemplo, agentes de saúde, faxineiras, 

salientando que cada Secretário é responsável pelos seus funcionários, carros e 

máquinas, e indagou que se acontecer algum acidente com morte como o ocorrido com 

o Senhor Claudecir Bernieri, que era um excelente motorista, competente, responsável e 

dedicado, quem indenizaria os familiares, quem seria responsabilizado. O Vereador 



 

ainda lamentou o falecimento dos Senhores Claudecir Bernieri e Ivo Rosbach da Costa, 

pessoas honestas, que pensavam em prol da Comunidade, se dedicavam em ajudar as 

pessoas, e ressaltou que se não fosse pela iniciativa do Senhor Claudecir não seria 

construído o Salão Paroquial. Após, fez uso da Tribuna a Vereadora Eni Webber, 

cumprimentou aos presentes, manifestando pesar aos familiares do Senhor Claudecir e 

do Senhor Ivo. Parabenizou ao Município pela passagem de seu aniversário, 24 (vinte e 

quatro) anos. Ainda, agradeceu ao Secretário de Habitação e Serviços Urbanos pela 

roçada no terreno baldio próximo ao Projeto Viver. A Vereadora relatou que participou 

de uma reunião do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo, e ressaltou a 

importância dos Vereadores participarem e de nomearem um novo representante do 

Legislativo Municipal, pois ela já representa o Projeto Viver, e o Município tem que 

estar representado para defender os interesses do Município, já que se trata de Leis a 

respeito das questões do Meio Ambiente e licenciamentos. Também, a Vereadora 

parabenizou à Secretaria do Meio Ambiente pela inauguração da Estação de Tratamento 

de Esgoto, porém, para entrar em funcionamento será necessário o caminhão, e espera 

que não demore para que resolvam os problemas principalmente do Núcleo 

Habitacional Thereza Pacheco, pois invadiram um local impróprio para construção das 

casas, inclusive houve denúncias ao Ministério Público, e mesmo assim há máquinas do 

Município prestando serviços no local, ponderando que no futuro o Município com 

certeza será autuado, e terá de indenizar com valores altíssimos as famílias que moram 

no local, para que se mudem para um local apropriado. O Vereador Antônio Antunes 

salientou que se trata de uma área, com muitas vertentes, é onde começa o Rio 

Caraguatá, e pelo que se sabe está nas mãos do Ministério Público, relatando que as 

pessoas invadiram e foi denunciado ao Ministério Público, indagando que os materiais 

que as máquinas da Prefeitura estão levando são comprados no comércio ou é material 

que a Prefeitura doa. A Vereadora Eni ressaltou que se trata de uma situação grave, pois 

o local oferece riscos de saúde, ocasionando mais gastos ao Poder Público com 

remédios, além da contaminação das águas. Prosseguindo, com a ordem dos inscritos, 



 

fez uso da Tribuna o Vereador Alberto Manica de Ramos, saudou aos presentes, 

lamentando o falecimento do seu amigo Claudecir Bernieri, fez um breve relato de sua 

vida, destacando que era um membro atuante da comunidade, buscando ajudar as 

pessoas, e também lamentou o falecimento do Senhor Ivo Rosbach da Costa, um 

homem correto, honesto, que teve oportunidade de ser seu colega de trabalho. Em 

seguida, passou à Tribuna o Vereador Valdir Graminho de Souza, saudou aos presentes, 

lamentando o falecimento do Senhor Claudecir e do Senhor Ivo, pessoas que certamente 

deixaram sua marca na história da Comunidade. O Senhor Claudecir, “o São Paulo”, 

deve ser lembrado pelo trabalho que realizou na Comunidade São João Batista, e o 

agradeceu pelo apoio e ajuda, e com certeza a Comunidade São João Batista não 

encontrará uma pessoa do nível dele, e sugeriu que fizessem uma placa em sua 

homenagem e instalassem no salão, e também que se coloque no Legislativo uma placa 

em sua homenagem, pois fez parte da Casa. Após, assumiu a Presidência, o Vice-

Presidente, Vereador Alberto Manica de Ramos. Com isso, o Vereador Antônio 

Antunes da Silva fez uso da Tribuna, cumprimentou aos presentes, fez um relato sobre o 

acidente do “São Paulo”, Claudecir Bernieri, onde os meios de comunicação ligaram 

para obter informações sobre o acidente, sobre o cargo que ocupava em Coxilha. Ainda, 

mencionou que ele sempre defendeu a Capela com muita dignidade, também participou 

da Comissão de isenção do pedágio, sempre disposto, e infelizmente hoje não está mais 

entre nós. O Vereador também fez um breve relato da vida do Senhor Ivo Rosbach da 

Costa, já era aposentado, e mesmo assim continuava trabalhando. O Vereador Antônio 

Antunes da Silva assumiu a Presidência, e como não havia mais nada a tratar, encerrou 

a presente Sessão, marcando a próxima para o dia 28 de março de 2016, segunda-feira, 

às 08h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será assinada 

pelos seguintes Vereadores:  

 

 


