
 

 

ATA N°. 1424 DO DIA 05 DE MAIO DE 2022 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos 05 dias do mês de maio 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 Secretária Vereadora Tâniela De Cesaro que efetuasse a 

leitura da Ata Nº1423 do dia 28 de Abril 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 Ivone Vieira Nedir, Cleber Zilles Dorneles, 

Alberto Manica de Ramos, Ênio Hahn de Mello e Gilberto do Prado Arruda Junior 

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

solicitando ao Primeiro secretário que efetuasse a leitura da seguinte matéria: 

PROJETO DE LEI Nº 20, DE 20 DE ABRIL DE 2022. Altera a Lei Nº 231 de 27 de 

janeiro de 1997 (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Coxilha) e dá outras 

Providências. PROJETO DE LEI Nº 21, DE 03 DE MAIO DE 2022. Dispõe sobre 

dispensa da incidência de multa e juros dos débitos tributários para pagamento em 

parcela única, no período e forma que especifica, e dá outras providências. PROJETO 

DE LEI Nº 22, DE 05 DE MAIO DE 2022. Institui no âmbito do Município de 

Coxilha o Programa Farmácia Solidária – SOLIDARE, e dá outras providências. Os 

projetos foram encaminhados para analise das comissões. Após, o Senhor presidente 

passou a Ordem do Dia, colocando em discussão e votação as seguintes matérias: 

Projeto de Lei Nº 21/2022; Projeto de Lei Nº 22/2022 e Indicação Nº 13/2022 em 

discussão não houve manifestação e em votação os Projetos e a Indicação obtiveram 

aprovação unânime sobre a Indicação Nº 14/2022 não houve discussão e em votação 

a indicação não foi aprovada pela maioria. Seguindo o senhor presidente passou a 

Tribuna Livre, solicitando a Vereadora Ivone Vieira Nedir que ocupasse seu espaço. A 

Vereadora cumprimentou a todos aproveitou a oportunidade para agradecer o Prefeito e 

o Secretário Pedro Flores pela Recepção e apoio ao grupo da terceira idade convidou os 

colegas para que compareça no almoço do dia das mães a ser realizado no dia 10 de 

maio, também aproveitou a oportunidade para informar a destinação de 75 mil reais 

pelo Deputado Gilberto Capoani ao município de Coxilha a vereadora ressaltou também 

que não são somente opositores políticos que não trabalham e se escondem que há 

muitos CCS que fazem o mesmo, convidou o Vereador Cleber a esquecer a rivalidade 

política e trabalhar pelo município. Em seguida o Senhor Presidente passou a palavra 

para o vereador Cleber Zilles Dorneles. O Vereador cumprimentou a todos e agradeceu 

a todos os vereadores por apoiarem a criação da farmácia solidaria, agradeceu também o 

empenho de todos os colegas na aprovação da isenção de juros e multas dos débitos 

tributários e não tributários comentou que referente a indicação rejeitada trata de 

assuntos diários e corriqueiros que podem ser resolvidos a partir de uma simples 

conversa e desejou um feliz dia das mães. Em seguida o Senhor Presidente passou a 

palavra para o Vereador Alberto Manica de Ramos. O Vereador cumprimentou a todos 

e disse não ter ficado triste pela rejeição da indicação e que o serviço foi realizado após 



 

 

o protocolo da mesma, porém relatou ter ficado triste em razão da fala do vereador 

Cleber a qual menosprezou os servidores públicos que são um patrimônio do município 

e gostaria de ver o Vereador Cleber pedir desculpas. Em seguida o Senhor Presidente 

passou a palavra para o Vereador Ênio Hahn de Mello. O Vereador cumprimentou a 

todos e lamentou a forma com que o Vereador se dirigiu ao funcionalismo público e que 

por ter sido servidor público muitos anos conviveu com perseguições políticas porem 

sempre trabalhou. Em seguida o vice-presidente Vereador Cleber Zilles Dorneles 

assumiu a Presidência solicitando ao Vereador Gilberto do Prado Arruda Junior que 

ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou a todos manifestou sobre a indicação 

do Vereador Alberto na qual acredita que estes assuntos corriqueiros podem ser 

resolvidos através do diálogo comentou também que não acreditar que se trata de 

perseguição política, pois sabe que é impossível uma administração agradar a todos, 

diariamente surgem demandas nas quais o gestor fica impossibilitado de atendê-las na 

sua totalidade. O Vereador Gilberto Maier pediu a palavra e sugeriu aos vereadores que 

visitem as secretarias. O Vereador Cleber pediu a palavra e disse não ter criticado os 

servidores públicos em geral tendo falado estritamente dos que estavam varrendo a 

avenida na ultima semana e que caso estivesse errado não veria problema algum em 

pedir desculpas porem em nenhum momento se referiu a saúde educação e demais 

servidores. Como não havia mais nada a tratar o Senhor presidente encerrou a sessão, 

convocando para próxima, que se realizará no dia 12 de Maio 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: 
 


