
 

 

ATA N° 913 DA SESSÃO DO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2011. 

Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e onze, reuniram-se os Senhores 

Vereadores em sessão plenária ordinária. Aberta a sessão a Senhora Presidente 

solicitou que a Vereadora Taniamar efetuasse a leitura da ata da sessão anterior, 

a qual foi lida e aprovada. Não havendo inscritos para a tribuna livre a Senhora 

Presidente solicitou que a Vereadora Rosane Crespi efetuasse a leitura da Paula 

e da Ordem do Dia. PROJETO DE LEI N° 1.314, DE 03 DE OUTUBRO DE 2011. 

Autoriza o Poder Executivo a fazer Concessão de Uso de Imóvel situado na área 

Industrial e Comercial Ângelo Basegio e dá outras providências. Encaminhado para as 

comissões. PROJETO DE LEI N° 1.315, DE 03 DE OUTUBRO DE 2011. Autoriza 

o Poder Executivo Municipal de Coxilha a firmar contrato com o IPERGS (Instituto de 

Previdência do Estado do Rio Grande do Sul) para prestação de serviços de assistência 

médico Hospitalar e Laboratorial, e dá outras providências. Encaminhado para as 

comissões. PROJETO DE LEI N° 1.313, DE 15 DE SETEMBRO DE 2011. Dispõe sobre o 

plano de carreira dos servidores, institui o respectivo quadro de cargos e dá outras 

providências. Vereadora Taniamar pediu vista do projeto. A Senhora Presidente 

convidou o Prefeito Municipal e o Secretario de Obras Aldoir para virem até a frente 

para discutirem sobre o acidente. A Senhora Presidente agradeceu a presença dos 

mesmos e pediu que o Senhor Prefeito inicia-se falando. O mesmo agradeceu a todos 

e falou da satisfação de participar das sessões, o Senhor Prefeito se colocou a 

disposição para responder as dúvidas sobre o caso, e falou que todas as medidas já 

estão sendo tomadas, o mesmo disse que não estão julgando e condenando ninguém, 

só querem que os fatos se esclareçam. A Vereadora Rosane Crespi perguntou ao 

Prefeito e ao Secretario se era de conhecimento deles que esse funcionário estava 

com a carteira suspensa. O Senhor Prefeito respondeu que era de conhecimento , no 

entanto que  o funcionário nem estava sendo avaliado no estagio. A Senhora 

Presidente perguntou para o prefeito se o funcionário pode ter essa mudança de 

função, o prefeito respondeu que sim, pois ele é um funcionário concursado do 

município. A Vereadora Rosane Crespi perguntou porque ele estava no volante e não o 

motorista concursado. O Secretario de Obras respondeu que determinou os três 

funcionários o Cristiano o Alan e o Loeni para descarregarem os brasilit na Fátima , e 

que cada um sabe da sua função, dali a pouco chegaram e lhe disseram que o 

caminhão havia tombado no trevo, o mesmo falou que chegou no local do acidente e a 



 

 

policia já estava lá, e chamaram-no para pegar os documentos do Alan, sendo que ele 

nem sabia quem era o motorista, e lhe disseram para ele subir no posto que o Alan 

estava lá, então ele pediu para a Salete entrar no posto e pegar a documentação, pois 

para ele até o momento era o Alan que estava dirigindo, e em nenhum momento disse 

para o Alan assumir, e quando ele perguntou sobre seu estágio, o secretario disse que 

falou que não ia dar nada, pois achou que era ele que estava dirigindo. O Vereador 

Valdemar falou do problema de um motorista sem habilitação sair dirigindo de dentro 

do pátio, e comentou sobre o acidente e o prejuízo causado. O Secretario de Obras 

falou que o funcionário Alan não foi obrigado a assumir o acidente. O Prefeito falou 

que todas as providencias estão sendo tomadas e que o caminhão não saiu mais do 

pátio, e que vão analisar se foi falha técnica ou humana, e que alguém vai ter que 

assumir o prejuízo, só que antes os fatos terão que ser apurados. O Vereador  

Valdemar perguntou se  o secretario não faz escala dos funcionários, o qual respondeu 

que nem todos os dias se chega e determina você vai aqui ou ali, o vereador então 

sugeriu que o secretario faça uma escala de funcionários, antes de saírem do pátio. O 

Vereador Milton perguntou para o Senhor prefeito se já foi aberto sindicância, o 

prefeito respondeu que não, o vereador falou que se esse motorista não tem 

habilitação ele não pode dirigir trator ou rolo e nem andar com veículos na pista de 

rolamento, então deveriam por ele trabalhar nos serviços gerais. O senhor prefeito 

respondeu que sabe da situação dos servidores, e que querem que o Leoni continue 

conosco só exercendo outra atividade pois ele não esta sendo avaliado porque ele não 

esta desenvolvendo sua função, que é de motorista pois esta sem habilitação. O 

vereador Antonio falou da desnecessidade dessa polemica e que o prefeito por lei 

municipal vai ter que dizer que Loeni vai ter desvio de função por que é melhor ter um 

documento, o mesmo disse que o motorista deveria ter assumido pois não precisaria 

acontecer tudo isso. O prefeito falou que terão que readequar ele em outra atividade 

ate que recupera a carteira e que tomou mais conhecimento ouvindo a ata, sendo que 

não vai condenar ninguém Antes de apurar os fatos. O vereador Antonio falou da 

importância de conversar  com o Alan e colocar tudo em ordem. A senhora presidente 

perguntou ao senhor prefeito, como o prefeito de uma cidade onde acontece um dano 

com um veiculo publico envolvendo funcionários vem dizer que  hoje tomou 

conhecimento dos fatos, o senhor prefeito respondeu que esta tomando todas as 

providencias e que não esta julgando ninguém sem antes saber o certo do que 

aconteceu. A vereadora Rubia falou da necessidade de compreender das atitudes 



 

 

tomadas, pois foi na época da chuva de pedras, e também falou que observou através 

do depoimento dos funcionários que no momento em que eles entrarão no caminhão 

nem perceberam o que estavam fazendo e a sua conseqüência, a mesmo disse que era 

uma época muito difícil para secretaria de obras e para o município. A vereadora 

Rosane concordou que era uma época muito difícil, mas disse que isso não diminui a 

culpa, a mesma pediu como ficaria a situação do Alan pois assumiu algo que não fez. A 

vereadora Rubia falou novamente, dizendo que não deve-se jogar tanta pedra e que os 

esclarecimento já foram dados. A senhora presidente falou que a vereadora rubia não 

se manifestou dessa forma na reunião que tiveram, e que Vereador que não tem 

coragem  de falar o que pensa  na frente do Prefeito não tem posição A Vereadora 

Rúbia falou que concordou que os fatos devem ser apurados , só que acha que não 

precisa de toda essa polemica, e que o verdadeiro culpado vai ser responder, e que já 

esta satisfeita com as explicações. A Senhora presidente disse que viu o Alan dirigindo 

o trator, a mesma pediu se isso é possível, o secretario respondeu que sim, pois ele é 

motorista operador e que jamais quer prejudicar um funcionário. O Vereador 

Valdemar falou que sua preocupação é que aconteceu um acidente num trevo na 

saída de Coxilha, o mesmo falou das palavras que ficam dizendo na rua, não vai dar 

nada, o mesmo disse que isso é público, e que é a mesma coisa que os vereadores 

disseram vamos rejeitar esse projeto que não vai dar nada. O Secretario de obras falou 

que o Alan chegou e pediu o que ia dar e ele respondeu que não ia dar nada, pois não 

sabia se era ele o motorista. O Vereador Valdemar, disse que sua preocupação é que 

sejam apurados os fatos, e que não quer prejudicar ninguém, só quer que acabe com 

essa narquia. A Vereadora Rúbia disse que isso serve de alerta para o município, cada 

um na sua função. O Senhor Prefeito disse que os fatos serão apurados, e que os 

Vereadores podem ficar tranqüilos. O Vereador Milton disse que isso serve de alerta 

para o município, e comentou que muitos funcionários que não são concursados como 

motorista estão dirigindo carros da prefeitura, pois é secretario de secretario dirigindo 

é servente dirigindo, o mesmo disse que se fosse caso de emergência tudo bem, mais 

depois acontece alguma coisa de quem é a culpa, acaba sobrando para os 

funcionários. A Senhora Presidente disse que não tem nada contra ninguém e nem 

esta aqui para julgar ninguém, sendo que só fez as convocações e convites para pedir 

maiores esclarecimentos, pois cada um falava uma coisa, a mesma disse que os 

funcionários foram convidados e compareceram, e só falaram o que aconteceu no dia. 

A Senhora Presidente agradeceu a presença do Prefeito dos Secretários e dos demais 



 

 

presentes, sem mais assuntos marcou a próxima sessão para o dia dez de outubro de 

dois mil e onze as dezoito horas e trinta minutos e declarou encerrada a sessão. 


