
 

 

ATA N°. 929 DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2012 - SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e doze às dezessete horas reuniram-se os 

senhores Vereadores: Rosane Crespi, Rosane da Silva, João Nildo Borba Teixeira, 

Rúbia Dal’Maso, Valdemar Seidler, Fernando Albuquerque, Antônio Antunes da Silva, 

Miltom dos Santos Amarante e Taniamar Webber Vicenzi em Sessão Plenária e 

Extraordinária. Abertos os trabalhos da Sessão, o Senhor Presidente cumprimentou os 

presentes e convidou a segunda secretária a Vereadora Rosane Crespi que efetuasse a 

leitura da Ata Nº 928 de 23 de Janeiro de 2012, que depois de lida, submetida à 

apreciação e colocada em votação, obteve aprovação unânime. Logo após, o Presidente 

passou algumas comunicações aos Senhores Vereadores, onde falou sobre as regras 

Regimentais da Câmara para que possa ter êxito nos trabalhos legislativo no decorrer do 

ano. Em seguida, solicitou a primeira Secretária Vereadora Rosane da Silva que fizesse 

a leitura de alguns Artigos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores 

de Coxilha. Após, o Senhor Presidente passou para o período de inscrições para Tribuna 

Livre, não havendo inscrições, solicitou a primeira Secretária que efetuasse a leitura do 

Projeto de Resolução Nº. 001/2012, que dispõe sobre a concessão e o pagamento de 

diárias no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Coxilha e dá outras 

providências. O Senhor Presidente solicitou a primeira Secretária que efetuasse a leitura 

do Decreto do Executivo do Projeto de Lei N°. 1.353, de 13 de Janeiro de 2012, que 

declara de “utilidade pública” para efeito de desapropriação, com base no Art. 5°, 

XXIV, da Constituição Federal e Decreto 3.365/41, do terreno de parte da matrícula n° 

8.806 do Cartório de Registro de Imóveis de Passo Fundo, de propriedade de Edgar do 

Nascimento de Souza, localizado na cidade de Coxilha – RS, Distrito Industrial. A 

Sessão foi suspensa por cinco minutos para as Comissões apresentarem seus Pareceres. 

A Sessão foi reaberta pelo Senhor Presidente, solicitando a primeira Secretária que 

efetuasse a leitura do Parecer N°001/2012 do Projeto de Lei Nº. 1.348, de 13 de Janeiro 

de 2012, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza abertura de crédito 

especial no valor de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais), destinado a reforma da 

quadra do Ginásio Poliesportivo Municipal de Coxilha, cujo Parecer inicialmente foi 

encaminhado à Comissão Geral de Pareceres, que opinou favoravelmente quanto aos 

aspectos legais, constitucionais e jurídicos. Em continuidade ao Processo Legislativo a 

proposição foi encaminhada à Comissão de Orçamento e Tomadas de Contas, que 

opinaram Favoravelmente. Logo em seguida, foi colocado em discussão o Projeto de 

Lei N° 1.348, momento em que os Vereadores Valdemar Morello Seidler, Rosane 

Crespi e Miltom dos Santos Amarante fizerem o uso da palavra e mencionaram que no 

ano passado havia sido repassada verba federal para a reforma do ginásio e até o 

momento nada foi feito, e novamente mais um projeto referente ao ginásio terão que 

aprovar, onde esse valor poderia ser investido em estradas. Levantaram a hipótese de 

verificar a causa do abandono e destino do uso da verba em questão, ainda, 

questionaram sobre a elaboração dos projetos e a competência de quem os elabora. Em 

votação Projeto de Lei foi Aprovado por unanimidade. Foi efetuada a leitura do Parecer 

N° 002/2012, que trata do Projeto de Lei N° 1.351/2012, de autoria do Poder Executivo 

Municipal, que inclui meta no PPA – Plano Plurianual e na LDO – Lei de Diretrizes 

Orçamentárias vigentes, onde Comissão Geral de Pareceres opinou favoravelmente, a 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas também manifestou-se favorável.  O 

Projeto de Lei N° 1.351/2012 passou para o período de discussão, não havendo 



 

 

manifestações, o Projeto passou para votação que foi Aprovado por unanimidade. Em 

seguida, foi efetuada a leitura do Parecer Nº 003/2012, que trata de Projeto de Lei N° 

1.352/2012, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a desapropriar uma 

área de terras com 3.953,51 m² de parte da matrícula n° 8.806 do Cartório de Registros 

de Imóveis de Passo Fundo, de propriedade do Senhor Edgar do Nascimento de Souza, 

localizada na cidade de Coxilha, RS, Distrito Industrial e abrir crédito especial no valor 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ao referido Projeto a Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas e a Comissão Geral de Pareceres opinaram Favoravelmente. Após o 

Projeto de Lei N° 1.352/2012 foi colocado em discussão, onde se manifestou o Senhor 

Vereador Valdemar Morello Seidler, mencionando que mais um projeto com erros que 

podem ser administrativos, de secretaria ou de engenharia, considera que é uma invasão 

de propriedade e acredito que não foi parar na justiça pelo fato de estar sendo paga uma 

indenização muito alta, mas como os vereadores querem que o município se desenvolva 

aprovarão o projeto, e acrescenta que esses 30.000,00 (trinta mil reais), poderiam ser 

investidos no melhoramento de ruas, estradas, ainda pede para que os vereadores 

acompanhem e analisem bem os projetos, pois estes apresentam muitos erros. Colocado 

em votação, o referido Projeto obteve Aprovação unânime. Logo após foi colocado em 

discussão o Projeto de Resolução N° 001/2012, não havendo manifestações o Projeto 

passou para votação, que foi Aprovado por unanimidade. Como nada mais havia a ser 

tratado, o Senhor Presidente encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 16 de 

Fevereiro de 2012, em uma quinta feira às 18 horas e 30 minutos, da qual foi lavrada a 

Ata esta que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 
 


