
 

ATA N°. 1145 DO DIA 12 DE JULHO DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos doze dias do mês de julho de dois mil e dezesseis às oito horas 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 Nº1144 de cinco de julho 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: Adão Airton de 

Oliveira; Alberto Manica de Ramos; Milton dos Santos Amarante, e Valdir Graminho 

de Souza inscreveram-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: Projeto de Lei n° 1.683, de 11 de julho de 2016, 

autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no Orçamento vigente no valor de 

R$66.110,00 e dá outras providências, Encaminhado para Análise das Comissões, e 

Indicação n°001/2016, em 11 de julho de 2016: Sugere ao Executivo Municipal incluir 

no Calendário de Eventos Municipal, preferencialmente nas comemorações da Semana 

de Aniversário de Coxilha, a criação do Dia da Cultura Evangélica. (Autoria de todos os 

Vereadores). Em seguida, o Senhor Presidente passou para Ordem do Dia, solicitando 

ao Primeiro Secretário que efetuasse a leitura do seguinte Parecer da Comissão Geral 

de Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas: Parecer 

n°041/2016 que trata do Projeto de Lei n°1.683/2016, onde emitiram Parecer 

Favorável, em discussão não houve manifestações e em votação obteve Aprovação 

Unânime. Após, o Senhor Presidente, passou à Tribuna Livre, solicitando ao Vereador 

Adão Airton de Oliveira que ocupasse seu espaço. O Vereador saudou aos presentes, 

agradecendo aos serviços realizados pela Secretaria de Obras realizada nas estradas das 

Comunidades de Arroio de Fátima, Entre Rios, na estrada do Senhor Ivanor Mattei. 

Ainda, parabenizou a diretoria e organizadores, da Capela São João Batista pela 

grandiosa festa, e agradeceu aos participantes e aos que colaboraram, aos Vereadores, e 

lamentou que houve reclamações do churrasco. O Senhor Presidente salientou que em 

todas as festas deveriam padronizar o churrasco para evitar reclamações, pois os valores 

pagos são os mesmos para quem consegue um bom churrasco e para os que ficam com 

os ruins. Em seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Alberto Manica de Ramos, 

cumprimentou aos presentes, mencionando que a festa da Capela São João Batista 

estava bem organizada, porém, um detalhe lhe chamou atenção, os moradores dos 

Bairros Cohab e Trabalhadores não participaram, questionando o porquê, se há divisões 

de classes sociais, sugerindo que é necessário investigar e solucionar essa questão, para 

que haja entrosamento entre as Comunidades e Bairros. Ainda, o Vereador relatou que 

no dia 05 de julho esteve em Coxilha o Deputado Federal Giovani Cherini entregando 

uma verba já protocolada e empenhada no valor de R$243.750,00 para a tão esperada 



 

reforma completa do Ginásio Municipal, fruto do empenho dele e dos Vereadores 

Milton dos Santos Amarante, André Luiz Daré, do Vice-Prefeito, José Luis Vicenzi, e 

do Presidente do Parido PDT, Clemir José Rigo, e espera que realmente o Executivo 

execute a reforma, e há mais uma verba que solicitaram e protocolaram junto ao 

Senador Lasier Martins, no valor de R$200.000,00 para a reforma do Colégio, que em 

breve virá à Coxilha. Prosseguindo, o Vereador Milton dos Santos Amarante fez uso da 

Tribuna, saudou aos presentes, ponderando que ficou satisfeito com a verba 

disponibilizada através do partido do PDT para a reforma completa do Ginásio 

Municipal, e espera que o Senhor Prefeito agilize a execução da reforma. O Vereador 

ainda relatou que em conversa na UPF, o informaram sobre as denúncias freqüentes que 

fazem da Olaria, ponderando que muitas empresas e indústrias não vêm instalar-se em 

Coxilha devido as denúncias que ocorrem com as que aqui estão instaladas, há muitas 

pessoas que gostam de denúncias, citando o exemplo, de seu filho que é portador de 

necessidades especiais e recebia benefício do INSS, onde o denunciaram alegando que 

seu pai era milionário, não necessitava do benefício, diante disso, o Vereador 

questionou o que pensam essas pessoas que realizam as denúncias, certamente gostam 

de ver a desgraça dos outros. E sobre a festa da Capela São João Batista, também 

concorda com a padronização do churrasco, pois muitas pessoas reclamaram, e é preciso 

respeitar quem pagou, principalmente os que organizam, precisam saber lidar com essas 

questões. Logo após, fez uso da Tribuna, o Vereador Valdir Graminho de Souza, saudou 

aos presentes, agradecendo e parabenizando ao Legislativo, aos Servidores, aos 

Secretários que trabalharam na Consulta Popular, um trabalho que dá orgulho, pois foi 

realizado com empenho e responsabilidade, resultando em uma grande porcentagem de 

votos. Ainda, agradeceu a Empresa Briancini pela doação do Cálice à Capela Nossa 

Senhora Aparecida do Bairro Cohab. O Vereador lamentou o comentário feito por uma 

pessoa no salão da Capela São João Batista no sábado que antecedeu a festa, 

ponderando que se falar sobre, é uma verdadeira “bomba”, que poderá destruir a 

Comunidade Católica, e pediu para que os Vereadores observem a diferença nas festas 

que são realizadas pela Capela São João Batista e a da Capela Nossa Senhora Aparecida 

do Bairro Cohab, lamentando as diferenças, por isso que os Bairros dos Trabalhadores e 

da Cohab não participam, com certeza possuem seus motivos, ressaltando que apenas 

uma pessoa realizou o trabalho de unir e igualar as Capelas e Comunidades e 

infelizmente faleceu, Claudecir Bernieri. O Vereador parabenizou a grandiosa festa 

realizada pela Capela São João Batista, que teve a participação de um grande número de 

pessoas. O Vereador João Eduardo Oliveira Mânica mencionou que ficou triste com as 

questões levantadas pelo Vereador Valdir, pois lamenta as diferenças sociais, 

ressaltando que sempre ajuda na venda de fichas de todas as Capelas, e irá investigar o 

porquê as pessoas dos Bairros dos Trabalhadores e da Cohab não participaram. Ainda, 

parabenizou a belíssima festa realizada pela Capela São João Batista, ponderando que 

não é fácil contentar a todos. O Senhor Presidente parabenizou e agradeceu aos 

Servidores do Legislativo e Executivo, EMATER, Projetor Viver, e a todos que 

trabalharam na Consulta Popular, um trabalho sério, que certamente dará resultados 



 

positivos. Sobre a questão levantada, sobre as distinções de classes sociais e raciais, de 

profissões, o Senhor Presidente lamentou, pois considera triste e ridículo esses 

preconceitos. O Vereador Adão Airton de Oliveira salientou que deve estar havendo 

equívocos, pois foram entregue convites para todos os Coxilhenses e às Comunidades e 

Bairros para participarem da festa da Capela São João Batista. Como não havia mais 

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

excepcionalmente, para o dia 20 de julho de 2016, quarta-feira, às 08h30min, da qual foi 

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


