
 

 

ATA N°. 1439 DO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos 18 dias do mês de agosto 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 Nº1438 do dia 11 de Agosto 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 Ênio Hahn de Mello, Cleber Zilles 

Dorneles, Alberto Manica de Ramos 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 34, DE 04 DE AGOSTO DE 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal de 

Coxilha conceder remissão total de créditos tributários e não tributários, na forma que 

especifica e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 37, DE 12 DE AGOSTO 

DE 2022. Altera a Lei Municipal Nº 1.772, de 29/11/2017 (Autoriza o executivo 

Municipal a disponibilizar transporte para trabalhadores do Município nos termos que 

especifica e dá outras providências). PROJETO DE LEI Nº 38, DE 12 DE AGOSTO 

DE 2022. Autoriza o Poder Executivo a contratar um(a) Motorista/Operador de 

Máquinas, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público da Sec. 

Municipal da Saúde, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 39, DE 12 DE 

AGOSTO DE 2022. Cria um cargo de provimento efetivo de farmacêutico(a), e 

autoriza o Poder Executivo a Contratar um(a) farmacêutico(a), para atender necessidade 

temporária de excepcional interesse público.  PROJETO DE LEI Nº 40, DE 18 DE 

AGOSTO DE 2022. Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo para 

implantação de empreendimento econômico, visando gerar emprego, trabalho e renda 

no município, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 41, DE 18 DE 

AGOSTO DE 2022. Altera a Lei Nº 1.757, de 21 de setembro de 2017 (Conselho 

Tutelar). PROJETO DE LEI Nº 42, DE 18 DE AGOSTO DE 2022. Autoriza o 

Conselho Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente (Comdica) a realizar 

processo de escolha suplementar de conselheiros tutelares. PROJETO DE LEI Nº 43, 

DE 18 DE AGOSTO DE 2022. Inclui atribuições aos cargos e funções de motoristas 

lotados na Secretaria Municipal da Educação, 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 35/2022 em discussão não houve manifestação e em votação o Projeto foi 

aprovado por 5 (cinco) favoráveis 2 (dois) contrários e 1 (um) abstenção, sobre os 

Projetos de Lei Nº 42/2022 e 43/2022 não houve manifestação e em votação os 

Projetos obtiveram aprovação unânime. Seguindo o senhor presidente passou a 

Tribuna Livre, solicitando o Vereador Ênio Hahn de Mello que ocupasse seu espaço. 

O Vereador cumprimentou a todos e se manifestou no sentido de ter receio de se 

pronunciar na Câmara de Vereadores, pois seus colegas vêm sofrendo represália e se 



 

 

sentiu envergonhado pelo fato de terem acionado inclusive a Brigada Militar e que 

trataram um cidadão como um marginal. Após o Senhor Presidente solicitou ao 

Vereador Cleber Zilles Dorneles que ocupasse seu espaço. O Vereador desistiu da sua 

manifestação. Em seguida o Senhor Presidente passou a palavra para o vereador Alberto 

Manica de Ramos. O Vereador cumprimentou a todos, lamentou o episódio ocorrido na 

última semana, sentiu-se envergonhado de ser vereador, pois assim como Prefeito os 

Vereadores também são autoridades que merecem respeito, naquela situação o Prefeito 

poderia muito bem ter chamado o cidadão em seu gabinete ao invés de montar um 

barraco com platéia. Aproveitou a oportunidade para solicitar ao Prefeito que ao entrar 

na casa cumprimente a todos com respeito e cordialidade e que não chegue à casa 

legislativa gritando. Ressaltou que foi contra o projeto em razão de saber que o cidadão 

envolvido não terá mais condições de desenvolver suas atividades devido à questão 

ambiental. 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 e destacou que a Câmara de Vereadores 

estará sempre de portas abertas para todos aqueles que queiram participar e que a partir 

de conversas com o Prefeito concluíram que as mudanças no REURB não serão mais 

realizadas, portanto desnecessária a remoção da residência relacionada ao projeto. Já em 

relação ao comportamento do Prefeito todos conhecemos e ele sempre foi uma pessoa 

extrovertida e brincalhona, não cabendo a nós repreender o seu modo de ser. O 

Vereador Cleber Zilles solicitou uma parte e foi concedido. Relembrou que em sessões 

anteriores houve discussões nesta casa e que embora apoie a todos os empresários, não 

concorda que estes venham discutir com os vereadores como foi o caso com a vereadora 

Tâniela De Cesaro, ressaltando também as acusações de notas falsificadas contra a 

administração cabendo inclusive ações por parte da administração a fim de elucidar tais 

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

convocando para próxima, que se realizará no dia 25 de Agosto 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: 
 


