
 

 

ATA N°. 1406 DO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021 - SESSÕES ORDINÁRIA 

Aos 18 dias do mês de novembro de 2021 às 18 horas e 30 minutos reuniram-se os 

Senhores Vereadores em Sessão Plenária Ordinária. Aberto os trabalhos da Sessão, a 

Senhora Presidente, solicitou ao Segundo Secretario Vereador Cleber Zilles Dorneles 

que efetuasse a leitura da Ata Nº1405 do dia 11 de Novembro de 2021, que depois de 

lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. Logo após, a Senhora 

Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores Ênio Hahn de Mello, 

Gilberto do Prado Arruda Junior, Alberto Manica de Ramos e Cleber Zilles Dorneles 

solicitaram inscrições. Prosseguindo a Senhora Presidente passou a Pauta do Dia, 

solicitando ao primeiro secretário que efetuasse a leitura das seguintes matérias: 

PROJETO DE LEI Nº 55/2021 DE 28 DE SETEMBRO DE 2021. Autoriza o 

recebimento de servidor público federal para atuar no SUS, no âmbito do Município de 

Coxilha, e dá outras providencias. PROJETO DE LEI Nº 63, DE 18 DE 

NOVEMBRO DE 2021. Dispõe sobre a regularização de construções clandestinas e 

irregulares, em situação consolidada até a data de publicação desta Lei, no território do 

Município de Coxilha. INDICAÇÃO Nº 40 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021.  

Sugere ao Executivo que tome providência quanto às rachaduras no prédio novo da 

escola Municipal Pantaleão Thomas.  INDICAÇÃO Nº 41 DE 18 DE NOVEMBRO 

DE 2021.  Sugere ao Executivo que instale placas solares nos prédios públicos visando 

à economia dos gastos e a utilização de energia limpa. Todos os Projetos e as Indicações 

foram encaminhados para analise das comissões. Como não havia matéria na Ordem do 

dia, a Senhora presidente passou a Tribuna Livre, solicitando o Vereador Ênio Hahn 

de Meelo que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou a todos comentou sobre 

a ordem de serviço onde restringe a utilização de veículos públicos, salientou que não 

entende o porquê foi criado essa ordem de serviço, pois a falha ainda continua, 

comentou também sobre o possível gasto a mais que dará no final do mês e pediu para 

que seja revisada nessa parte, pois está ficando muito a desejar. Em seguida a Senhora 

Presidente solicitou ao Vereador Gilberto do Prado Arruda Junior que ocupasse seu 

espaço, o Vereador cumprimentou a todos e comentou sobre o Aimoré Futebol Clube, 

que junto com o Prefeito tentou encaminhar um auxilio para o clube, mas não teve 

êxito, salientou que já se sente parte do clube e que está ajudando o pessoal a regularizar 

os dados com a receita, disse que o Aimoré tem um custo de R$ 750,00 reais para jogar 

a segunda divisão e pediu colaboração aos colegas Vereadores financeiramente para 

ajudar a pagar a inscrição e se colocou a disposição se alguém tiver alguma duvida. Em 

seguida a Senhora Presidente solicitou ao Vereador Alberto Manica de Ramos que 

ocupasse seu espaço, o Vereador cumprimentou a todos salientou dizendo que gostaria 

de fazer um protesto contra o racismo pois era semana da consciência negra, comentou 

primeiramente sobre a sessão passada na tribuna que o Vereador Cleber comentou sobre 

algumas questões sobre uma pessoa que estava contra a administração, disse que na 

sessão passada pediu para que a secretaria do meio ambiente viesse até a casa esclarecer 

algumas duvidas, disse também que jamais saiu no município falando coisas que não 



 

 

sabia. Falou para o Vereador Tiago que quando ele pede para alguém vir até a casa é 

porque é direito do Vereador, salientou que ninguém é contra a administração e muito 

menos ao município ao qual este vereador ajudou a emancipar, deixou um abraço ao seu 

protesto contra o racismo e a consciência negra. Em seguida a Senhora Presidente 

solicitou ao Vereador Cleber Zilles Dorneles que ocupasse seu espaço, o Vereador 

cumprimentou a todos, salientou que é uma falta de respeito, pois quem comentou foi a 

comunidade e não seria necessário citar nomes, disse ao Vereador Alberto que em 

momento algum falou que ele era contra a administração e que foi a comunidade que o 

procurou para reclamar que tinham recebidos informações erradas e como representante 

do povo foi procurar saber como funcionaria o esgotamento no município. Como não 

havia mais nada a tratar a Senhora presidente encerrou a sessão, convocando para 

próxima, que se realizará no dia 25 de Novembro de 2021, quinta-feira às 18 horas e 30 

minutos, da qual foi lavrada a Ata, está, que após lida e aprovada será assinada pelos 

seguintes vereadores: 

 


