
 

 

 

 ATA N°912 DA SESSÃO DO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2011. 

Ata nº 912 da sessão do dia 26 de setembro de 2011. Aos vinte e seis dias do mês de setembro 

de dois mil e onze, reuniram os senhores vereadores em sessão plenária ordinária. Aberta a 

sessão a senhora presidente verificou o quorum, onde a vereadora Taniamar não estava 

presente, pois estava de atestado. A senhora presidente solicitou que a vereadora Rubia  

efetuasse a leitura da ata de sessão a qual  foi lida e aprovada.Aberta as inscrições para a 

tribuna livre inscreveu-se a Vereadora Rosane Bassegio Crespi. A senhora Presidente solicitou 

que a Vereadora Rosane Crespi efetuasse a leitura a estimativa do Impacto Orçamentário-

Financeiro da Investidura e Desinvestidura no Plano de cargos do município de Coxilha cálculo 

realizado com base em 06/11. Ofício do gabinete número 116/11 e número 239/11 e da 

Ordem do dia, sendo Monção de apoio de autoria do Vereador Fernando de Albuquerque. 

Aprovado. A Senhora Presidente solicitou que a Vereadora Rosane Crespi ocupasse seu espaço 

na tribuna a mesma iniciou cumprimentando a todos e falou sobre a reunião que tiveram 

semana passada em Getulio Vargas, onde a Vereadora esteve presente juntamente com o 

Vereador Antonio e os demais membros da Comissão do Passe Livre para Coxilha, a mesma 

falou sobre o andamento e destacou a presença dos deputados, Basegio, Cherini, Capoani, 

Sossela e Schimidt, a Vereadora falou que na reunião se discutiu sobre o arrecadamento do 

pedágio, onde o dinheiro recolhido deve ser investido nos asfaltos da região, como era no 

inicio, a mesma falou de outros assuntos que foram destaque na reunião que foi a duplicação 

da rodovia 135 e o asfalto na transbrasiliana . O Vereador Antonio se manifestou falando sobre 

a importância da reunião, e fez algumas comparações para mostrar o que Coxilha perde com 

esse pedágio e falou que outras comparações para mostrar o que Coxilha perde com esse 

pedágio e falou que outras comparações serão feitas no programa de rádio. O Vereador falou 

que começaram arrumar os asfaltos lá em Erexim, sendo que deveriam começar em Passo 

Fundo, também comentou sobre o asfalto de Tapejara, pois muitos veículos que trafegavam 

na rodovia 135 em Tapejara. A Vereadora Rosane Crespi falou que ficaram de marcar um a 

reunião com o Secretario Beto Albuquerque para ser entregue toda a documentação e os 

abaixados assinados do pedágio, a mesma pediu a colaboração da Câmara de Vereadores 

quando necessitarem tirar xeróx das documentações. O Vereador Antonio falou da 

importância da Comissão do pedágio e da readequação que terá que ser feita, pois querem 

cobrar ida e volta, o mesmo agradeceu o espaço a Vereadora Rosane Crespi. A Vereadora 

também agradeceu e se retirou. A Presidente falou sobre a reunião que os Vereadores tiveram 

na sessão anterior sobre o acidente que ocorreu com o caminhão da prefeitura Municipal de 

Coxilha, a mesma destacou a presença dos funcionários Alan e Cristiano que estavam 

envolvidos no acidente e chamou-os até a frente para prestarem esclarecimentos. A 

Presidente agradeceu a presença dos mesmos e elogiou a atitude tomada, pois há várias 

versões sobre o caso e destacou a importância dos funcionários, já que foi aberta sindicância. 

A Presidente solicitou que o funcionário Alan começasse se pronunciando o mesmo iniciou 

falando que trabalha como motorista operador e que no momento do acidente estava como 

ajudante e o Loeni de motorista, quando o caminhão  tombou, o mesmo disse que se 

machucou, mas na hora do acidente o motorista Loeni  não tinha habilitação, logo mais chegou 

a secretaria falou para o funcionário Alan que ele teria que assumir, pois o motorista que 



 

 

estava dirigindo não tinha habilitação, mas no momento o funcionário Alan disse que não falou 

muito, pois estava com o braço machucado e teve que fazer seis pontos, o mesmo disse que 

ele e o funcionário Cristiano de dirigiram até o posto de saúde para ser atendido e nisso já  

chegou um policial do pedágio e pegaram sua carteira de habilitação, o funcionário Alan disse 

que ele tinha para o Secretário como iria ficar sua situação, pois ele tinha assumido o acidente 

do caminhão que não tinha sido ele que cometeu, o Secretário respondeu que em relação ao 

estágio ele não precisava se preocupar, só que ele teria que assinar lá no pedágio, o mesmo 

disse que confessa que foi lá no pedágio e assinou.O funcionário Cristiano se pronunciou 

dizendo que foi chegado e pedido para o Alan assumir, mas até então os mesmos não sabiam 

que Loeni não tinha carteira, pois ele estava trabalhando nas obras como motorista operador  

o funcionário Cristiano falou que não sabe como o departamento pessoal deixou ficar do jeito 

que ta,e chegaram e pediram para ao Alan assumir que não iria dar nada, mas agora ta do jeito 

que ta,abriram sindicância  e uma pessoa e uma pessoa inocente esta respondendo e disse 

que isso não é justo.A Senhora presidente disse que o funcionário Alan não tem que pagar por 

algo que ele não fez, e que não sabe o motivo que esse funcionário estava dirigindo e que 

aconteceu,mas a mesma acha que a verdade deverá vir a tona e algumas providências deverão 

ser tomadas, a presidente falou que ficou sabendo da verdade só quando o Alan foi procurá-la 

para contar o que realmente aconteceu, no mesmo dia a Senhora presidente falou que marcou 

uma reunião com os Vereadores, alguns sabiam outros não, então a mesma convocou o 

Prefeito Municipal e o Secretário de Obras, mas eles mandaram um ofício dizendo que por 

forças maiores não poderiam comparecer, mas que na próxima semana ele viria. O funcionário 

Cristiano falou que como um motorista operador estava dirigindo sem habilitação e o prefeito 

deixou. A Vereadora Rosane Crespi se pronunciou dizendo que se a gente não assuniu o que 

faz como vai cobrar dos outros, a mesma disse que sabe que na hora do acidente não só 

consegue pensar muito e que fica complicado. O funcionário Alan falou que se ele estivesse 

dirigindo ele iria assumir. A Vereadora Rosane Crespi falou que escutou o comentário que 

outra pessoa tinha assumido, mas ela acha que tem que assumir o que se faz , e as coisas tem 

que ser pelo correto. O funcionário Cristiano falou que não é justo uma pessoa assumir a 

responsabilidade que é de outro funcionário que não tenha condição de trabalho, que perdeu 

sua carteira, depois aconteceu o que aconteceu, e disseram para o Alan assumir que não ia dar 

nada.O Vereador Valdemar perguntou ao funcionário Alan porque ele não foi de motorista do 

caminhão, já que ele é motorista concursado e tem habilitação e quem mandou fazer essa 

saída do pátio, o funcionário Alan falou que o Secretário mandou ele o Cristiano e o Loeni 

descarregar os brasilites e quando chegaram no caminhão o Loeni já tinha assumido o volante. 

O funcionário Cristiano disse que até então eles não sabiam que o Loeni estava com a carteira 

suspensa.O Vereador Valdemar perguntou quem que chegou na hora do acidente e disse que 

era para o Alan assumir que não ia dar nada, o funcionário Alan respondeu que quem chegou 

na hora do acidente e pediu para ele assumir foi o Secretário de Obras, só que na hora o 

mesmo falou que não raciocinou, o Vereador perguntou quando o Cristiano disse que falaram 

que era para o Alan assumir que não ia dar em nada, quem falou isso o funcionário Cristiano 

respondeu que na hora que aconteceu o acidente o funcionário Loeni saiu do caminhão 

aprovado e pediu que por favor o Alan assumisse o caminhão, porque ele estava com a 

carteira suspensa e que não ia dar nada nisso chegou o secretário polaco e disse que era para 

o Alan assumir que isso não ia dar em nada. O Vereador Antonio se pronunciou falando que 



 

 

sábado dia de desfile um colega de serviço contou que quem tava dirigindo era outro e quem 

tinha assumido era o Alan, o Vereador disse que fica pensando porque o pessoal do pedágio 

não chegaram e disseram quem foi que estava dirigindo, o funcionário Cristiano falou que eles 

chegaram e perguntaram quem era o motorista, só que como o Alan falou eles foram lá no 

posto de saúde e pegaram a sua carteira, pois disseram que era ele o motorista. O Vereador 

Antonio pediu se o pedágio vai tirar essa multa, pois isso vai ter ponto na carteira , o mesmo 

disse que o motorista Loeni deveria ter assumido e pronto, pois quem já esta com problema 

não custa ter outro.O funcionário Cristiano falou que se ele estivesse certo não teria problema, 

e que ninguém quer provocar  um acidente ou faz por querer, mas como ele esta errado teve 

que ser feito tudo isso que esta acontecendo. O Vereador Antonio disse que se mandaram 

ele,o errado não era ele, era quem mandou. O funcionário Alan disse que o tacógrafo do 

caminhão não estava funcionando, o funcionário Cristiano disse que nesse caso caberia uma 

multa, só que falaram como eles ajudam deixaram por isso mesmo. O Vereador Antonio 

parabenizou os funcionários Alan e Cristiano e disse que eles não estão aqui para prejudicar 

ninguém e agradeceu. A Vereadora Rosane Crespi perguntou o que o Alan pretende fazer o 

mesmo respondeu que não pensou nisso, o funcionário Cristiano falou que prometeram que 

não pensou nisso, o funcionário Cristiano falou que prometeram que não ia dar nada, só que 

ele falou para o Alan que podia contar com ele, pois ele iria falar a verdade. A Vereadora 

Rosane Crespi falou que o Alan tem que tomar alguma decisão e se precaver para amanhã ou 

depois uma perseguição. O Vereador Miltom disse que só tem dois responsáveis nesse caso  

que é o prefeito e o secretário, porque o secretário tem que informar o prefeito que o 

funcionário não tem habilitação para dirigir e só essas duas pessoas devem responder por tudo 

isso que está acontecendo.O funcionário Cristiano disse que o Secretario não tem como saber 

se o funcionário tem ou não carteira, então o mais culpado de tudo isso é o prefeito e o 

departamento pessoal.A presidente falou que uma pessoa que sabe com certeza é o prefeito, 

pois qualquer em lotado em uma secretaria que ele precisa de uma carteira específica para 

dirigir com certeza o prefeito sabe , o funcionário Cristiano também falou que faz mais de três 

ou quatro estágios que o Loeni não é avaliado, daí foi feita uma reunião semana passada e 

mandaram um ofício para o Rigo juntamente com uma informação do DETRAN que ele só vai 

pegar sua habilitação em dois mil e doze, a comissão de estágio está aguardando a resposta do 

prefeito do porque o funcionário esta até hoje sem habilitação.O Vereador Valdemar falou que 

as colocações feitas são graves e que no dia que o caminhão tombou chamaram ele para ver, 

mas o mesmo não foi, pois não é secretário e acrescentou que como vereador é fiscal do 

município e deveria ter ido, o mesmo aconselhou os funcionários a procurarem um advogado 

e contar a verdade pois o vereador disse que não quer prejudicar ninguém que ele quer saber 

a verdade. A presidente elogiou a atitude dos funcionários e colocou a Câmara e o jurídico a 

disposição. A Vereadora Rúbia elogiou atitude dos funcionários e falou que no momento todos 

agiram sem pensar e que quando assumiu por um tempo a Secretaria da agricultura deixou de 

fazer muitos trabalhos por falta de motorista. A Senhora Presidente agradeceu a presença de 

todos e sem mais assuntos marcou a próxima sessão para o dia três de outubro ás dezoito 

horas e trinta minutos e declarou encerrada a sessão. Da qual foi lavrada ata que após lida e 

aprovada será assinada pelos presentes: 

 


