
 

 

ATA N°. 1415 DO DIA 03 DE MARÇO DE 2022 - SESSÕES ORDINÁRIA 

Aos 03 dias do mês de março de 2022 às 18 horas e 30 minutos reuniram-se os 

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

Senhor Presidente, solicitou a Segunda Secretaria Vereadora Tâniela De Cesaro que 

efetuasse a leitura da Ata Nº1414 do dia 24 de Fevereiro de 2022, que depois de lida e 

submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. Logo após, o Senhor Presidente 

abriu inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores Alberto Manica de Ramos, Tâniela De 

Cesaro, Gilberto Maier Fernandes, Cleber Zilles Dorneles e Gilberto do Prado Arruda 

Junior solicitaram inscrição. Prosseguindo o Senhor Presidente passou a Pauta do Dia, 

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

PROJETO DE LEI Nº 12, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022. Cria o Programa 

Municipal de melhoramento genético para bovino de leite, denominado “disseminar” e 

dá outras providencias. PROJETO DE LEI Nº 13, DE 03 DE MARÇO DE 2022. 

Autoriza o Poder Executivo a contratar um(a) Enfermeiro(a) por tempo determinado 

para atender necessidade temporária de excepcional interesse público na área da saúde, 

e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 14, DE 03 DE MARÇO DE 2022. 

Autoriza o Poder Executivo a contratar um(a) motorista/operador de máquinas para 

atender necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras 

providências. INDICAÇÃO Nº 03/2022 DE 02 DE MARÇO DE 2022: Sugere ao 

Executivo Municipal a inclusão da disciplina “Educação Ambiental e Bem Estar 

Animal e seus Direitos” nas escolas municipais como tema transversal. INDICAÇÃO 

Nº 04/2022 DE 03 DE MARÇO DE 2022: Sugere ao Executivo Municipal a criação de 

cursos técnicos profissionalizantes. Todos os Projetos e Indicações foram encaminhados 

para analise das comissões. Após, o Senhor presidente passou a Ordem do Dia, Não 

havia matéria. Seguido o senhor presidente passou a Tribuna Livre, solicitando o 

Vereador Alberto Manica de Ramos que ocupasse seu espaço. O Vereador 

Cumprimentou a todos, agradeceu a presença do Prefeito e o solicitou para que 

prestasse explicações a cerca do qüinqüênio em razão de ter sido procurado por alguns 

funcionários. Aproveitou também a oportunidade para parabenizar as mulheres em 

especial sua mãe, cumprimentando assim todas as mulheres do Rio Grande do Sul e do 

Brasil. Em seguida o Senhor Presidente passou a palavra para vereadora Tâniela De 

Cesaro. A vereadora cumprimentou a todos, parabenizou as mulheres pelo seu dia 

mencionou que discorda da manifestação do vereador Alberto, pois esta cidade tem 

Prefeito sim e que ao contrário do vereador tem muito orgulho hoje de dizer que temos 

Prefeito diferente de outras vezes que algumas pessoas brincaram de gerir o município 

inclusive sendo julgados e condenados por esta casa, ressaltou também que desconhece 

a obrigação do Poder Público de fazer limpeza na frente das casas e parabenizou o 

Secretário Wagner pelos projetos desenvolvidos. Em seguida o senhor Presidente 

passou a palavra para o vereador Gilberto Maier. O vereador cumprimentou a todos, 

parabenizou o Secretário Douglas pelos seus 5 anos a frente da secretaria de obras, 



 

 

também destacou o ótimo trabalho realizado pelo secretário da agricultura Vagner 

Negri. Discordou em relação ao vídeo gravado pelo vereador Alberto, pois em sua rua 

ele próprio juntamente com os vizinhos cuida da frente de suas casas e sugeriu ao 

vereador Alberto que seria mais bonito se ele fizesse um vídeo limpando a frente de sua 

casa, não podemos ficar de braços cruzados aguardando que o Poder Público resolva 

todos os problemas, mencionou que os vereadores unidos devem fazer um trabalho de 

conscientização da população. Em seguida o Senhor Presidente passou a palavra para o 

Vereador Cleber Zilles. O Vereador cumprimentou a todos, desejou boas vindas ao 

Vereador Gilberto Maier agradeceu o trabalho realizado pelo Secretário Douglas como 

também o empenho do Prefeito João Manica na implementação do novo seguimento da 

Empresa ATC. Lamentou o posicionamento do vereador Alberto em razão da limpeza 

da frente de sua própria casa citou o nosso empresário Renato Antoniolli que possui 1 

km de fachada e tomou as devidas providencias para manutenção, limpeza e 

embelezamento, não aguardando pelo Poder Público. Lembrou ao Vereador que matar 

animais silvestres é crime. Na oportunidade o Vereador Alberto solicitou a palavra a 

qual foi negada. Em seguida o Primeiro Secretário Vereador Thiago Valderez Haupt 

assumiu a Presidência solicitando ao Vereador Gilberto do Prado Arruda Junior. O 

Vereador cumprimentou a todos e discordou do vídeo do vereador Alberto, pois no seu 

entendimento não há perseguição política, pois tem acompanhado o trabalho da 

administração municipal e percebe que o trabalho vem sendo realizado para todos. 

Discorda também a fala do vereador em que não temos Prefeito em nossa cidade, pois 

tem acompanhado o trabalho dia a dia e percebe o empenho e dedicação do nosso 

gestor. Conforme o art 186 parágrafo primeiro do regimento interno, a mesa diretora 

concedeu espaço ao Prefeito para que prestasse esclarecimento sobre o tema da limpeza 

urbana. O Prefeito João Manica cumprimentou a todos e inicialmente respondeu a 

interpelação do Vereador Alberto acerca do qüinqüênio, ressaltando que o motivo da 

suspensão do pagamento se dá em virtude da lei complementar federal 173 e que logo 

normalize a situação a administração tomara as providencias para pagamento, passando 

o tema da limpeza urbana salientou ao Vereador Alberto que não se trata de perseguição 

política sugeriu aos vereadores que quando possuírem demandas procure primeiramente 

os secretários responsáveis e em caso de não atendimento procurem o Prefeito, ao tomar 

conhecimento da gravação do Vereador o Prefeito imediatamente se deslocou até a 

secretária de serviços urbanos onde por surpresa foi informado pela gestora da pasta que 

não havia nenhum protocolo sobre o tema o que dificulta o trabalho da secretária uma 

vez que é impossível que a administração cuide da limpeza da frente das casas de cada 

cidadão coxilhense, porem para provar que não há perseguição política no próximo dia 

útil o Prefeito estará pessoalmente junto com a equipe para fazer a limpeza. Concluída a 

exposição do Senhor Prefeito o Presidente da Câmara de Vereadores na forma do art 

186 parágrafo quinto do regimento interno abriu espaços para interpelações dos 

vereadores momento no qual não teve questões formuladas desta forma o Senhor 

presidente encerrou a sessão, convocando para próxima, que se realizará no dia 10 de 



 

 

Março de 2022, 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: 


