
 

 

ATA N°. 939 DO DIA 09 DE ABRIL DE 2012 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos nove dias do mês de abril de dois mil e doze às dezoito horas e trinta minutos 

reuniram-se os senhores Vereadores: Aldoir Rocha de Andrade, Fernando Albuquerque, 

João Nildo Borba Teixeira, Miltom dos Santos Amarante, Rosane Crespi, Rosane da 

Silva, Rúbia Dal’Maso, Taniamar Webber Vicenzi e Valdemar Morello Seidler em 

Sessão Plenária e Ordinária. Abertos os trabalhos da Sessão, o Senhor Presidente 

cumprimentou os Senhores Vereadores e os demais presentes e deu as boas vindas ao 

Vereador Aldoir Rocha de Andrade que retorna a Casa Legislativa com Vereador 

Titular, passando a ser membro da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas e 

solicitou a segunda secretária a Vereadora Rosane Crespi que efetuasse a leitura da Ata 

Nº 938 de 05 de Abril de 2012, que depois de lida, submetida à apreciação e colocada 

em votação, obteve Aprovação Unânime. Após, o Senhor Presidente abriu espaço para 

inscrições a Tribuna Livre, onde os Vereadores João Nildo Borba Teixeira e Miltom dos 

Santos Amarante solicitaram inscrição. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou a 

primeira Secretária Vereadora Rosane da Silva que efetuasse a leitura da Pauta do Dia, 

onde constava os seguintes Projetos de Lei de autoria do Executivo Municipal: Projeto 

de Lei Nº 1.377, de 09 de Abril de 2012 que dispõe sobre a contratação de pessoal 

(Motorista/Operador de Máquinas) por tempo determinado para atender necessidade 

temporária de excepcional interesse público, nos termos do Art. 37, IX, da Constituição 

Federal e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 1.378, de 09 de Abril de 2012 que 

inclui nova Meta no PPA - Plano de Plurianual e na LDO – Lei de Diretrizes 

Orçamentárias vigentes e Projeto de Lei Nº 1.379, de 09 de Abril de 2012 que autoriza 

o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), 

destinado a Manutenção dos Prédios das Escolas Desativadas no Interior do Município 

de Coxilha e dá outras providências. A Sessão foi suspensa por cinco minutos para 

assinatura dos membros das Comissões nos Pareceres. Reaberta a Sessão, a primeira 

Secretária efetuou a leitura da Ordem do Dia, que constava o Parecer N° 024/2012 que 

trata do Projeto de Lei Nº 1.374/2012, de autoria do poder Executivo Municipal, onde 

as Comissões se posicionaram Favoravelmente ao Projeto, estando em condições de 

ser levado à análise pelo Plenário da Casa, em discussão o Projeto, não houve 

manifestações, em votação, obteve Aprovação Unânime. Após, o Senhor Presidente 

solicitou ao Vereador Miltom dos Santos Amarante para ocupar seu espaço na Tribuna 

Livre, o Vereador parabenizou e agradeceu o Rodrigo Moretto que foi destaque no 

punho de ouro representando com êxito o Município de Coxilha. Ainda, comentou 

sobre o Projeto de Lei sobre Instalação e Equipamentos Necessários na Implantação do 

Projeto de Vídeo Monitoramento (Câmeras de TV) nas vias públicas, ele considera este 

projeto um abuso com do dinheiro público, pois acredita que em Coxilha não tem 

crimes e roubos por se tratar de uma cidade pequena, citou ainda, que Municípios 

vizinhos com mais habitantes não fazem uso deste recurso. Segurança, segundo o 

Vereador, é ter calçadas, iluminação pública e mais apoio a policia, pois a mesma se 

encontra em local que não tem boa visualização da cidade. E para finalizar questionou 

sobre o custo da manutenção destas câmeras, e reforçou que não é contra ao Projeto, 



 

 

mas, existem outras prioridades e necessidades a serem realizadas na cidade. A 

Vereadora Taniamar pediu a palavra, argumentando que este Projeto é importante, pois 

no Município há crimes, roubos, assaltos e até assassinatos até hoje não resolvidos, 

portanto, as câmeras irão ajudar na identificação dos criminosos. Ainda, colocou que as 

pessoas que tem condições financeiras podem colocar alarmes e os que não têm 

condições como irão se proteger, sendo assim, é um bom investimento para o Município 

este Projeto. Para finalizar questionou o Vereador Miltom se acontecesse alguma coisa 

com seus familiares. O Vereador Valdemar pediu a palavra, dizendo estar decepcionado 

com a colocação do Vereador Miltom, questionando a ele se trazer segurança e conforto 

aos munícipes ele é contra, queira Deus que nunca aconteça de entrarem em sua casa e 

roubarem, e ai você vai pensar o porquê não aprovou o Projeto. O Vereador acredita que 

esse Projeto vai proporcionar maior segurança para a cidade, dando exemplo nos 

acontecimentos que ocorrem em dias de bailes na cidade, com a decoração natalina, e 

salientou que não deve nada por isso não teme as câmeras, pedindo ao Senhor 

Presidente que coloque o Projeto de Lei nº 1.366, de 16 de março de 2012 que 

autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial no valor de R$7.500,00 (sete 

mil e quinhentos reais), destinado a Elaboração de Projeto para Instalação e 

Equipamentos Necessários na Implantação do Projeto de Vídeo Monitoramento 

(Câmeras de TV) nas vias públicas, na Ordem do Dia na próxima Sessão e que todos os 

Vereadores apóiem este Projeto, devido sua importância, citando como exemplo Passo 

Fundo que resolveu 80% dos problemas onde utilizam este recurso. Em seguida, o 

Senhor Presidente solicitou ao Vereador Valdemar Morello Seidler que ocupasse a 

Presidência da Casa. Assumindo a Presidência solicitou ao Vereador João Nildo que 

ocupe seu espaço na Tribuna Livre. O Vereador colocou que fazia tempo que não havia 

debate na Casa e parabenizando os colegas Vereadores pelo debate na Casa, pois cada 

um tem sua opinião, ideia, visão, e é papel do Vereador fiscalizar e cobrar os atos do 

Poder Executivo. Sobre o Projeto de instalação de câmeras de TV, salientou que é bom, 

em Municípios maiores, questionando sobre o valor do investimento, ressaltando que 

não é contra, mas acredita não ser o momento ainda, pois há outras prioridades como: a 

questão da Brigada Militar que se localiza em local de difícil visualização da cidade, 

devendo estar no centro da cidade, sendo a vitrine; a construção de praça, banheiros 

públicos. Também citou sobre outros Projetos que chegaram à Casa que são votados 

com urgência, e depois não há explicações sobre o que aconteceu, citando como 

exemplo o Projeto da Fábrica de cimento que geraria uma renda altíssima para o 

Município, já havia local escolhido e desapropriação de área, o projeto foi aprovado e 

até hoje não se obteve explicações nenhuma sobre o mesmo. A Vereadora Rosane da 

Silva pediu a palavra, dizendo que não é contra ao Projeto sobre a instalação de 

câmeras, mas acredita ser um desperdício do dinheiro público, pois no Município não há 

saneamento e em dias quentes devido ao esgoto há um odor desagradável e questionou 

sobre como será no interior da cidade questão das câmeras, pois também necessitam de 

segurança e assistência, sendo assim deverão ser instaladas as câmeras no interior 

também, tendo em vista que, segundo estatísticas acontecem mais roubos no interior. A 



 

 

Vereadora lembrou que no ano que Presidiu a Casa, em 2011, sobre o Projeto que 

chegou à Casa referente à Farmácia São João, tendo que realizar uma Sessão 

Extraordinária devido a urgência na aprovação deste Projeto e até hoje não obteve 

explicações do Executivo sobre o porquê da não instalação. A administração não dá a 

devida importância sobre o que acontece na cidade, não é só problemas como os 

Projetos de Câmeras, da JR e da Farmácia São João, tem várias coisas nesses quatro 

anos que não foram resolvidos. Acrescentou ainda, que poucas vezes se manifesta na 

Casa, mas quando fala é porque tem certeza. Voltando a fazer uso da palavra o 

Vereador João Nildo, também comentou que quando chegam Projetos de instalação de 

indústrias ficam felizes, mas nada acontece, citando como exemplo a questão do Projeto 

da Farmácia São João, que só teve gasto de papel, pois nada aconteceu. Mencionou 

sobre o Projeto do Calçadão que chega à Casa com bancos, luminárias, flores e foi 

aprovado, depois modificam várias vezes e foi construído só calçadão. Reforçou aos 

Vereadores que a Tribuna é lugar do Vereador se manifestar, colocar sua posição, 

mostrar a cara, fiscalizar não importando o partido do Prefeito, pois se alguém vota no 

Vereador é porque acredita no seu trabalho. Ainda na questão de Projetos, citou o da 

Escola de Colônia Miranda que foram feitas ampliações e reformas e logo após fechada,  

onde foram  investidos R$ 120.000,00, que poderiam ser aplicados em outras 

necessidades do Município, e ainda, se ocorresse uma denúncia no Ministério Público 

alguém teria de devolver este dinheiro, conforme o Vereador, estes fatos entristecem os 

que querem o crescimento do Município . E mais uma vez chega à Casa um Projeto de 

manutenção e reforma das Escolas do interior, acreditando ser falta de planejamento, 

dinheiro mal investido. Para finalizar, citou sobre os Deputados que votaram contra o 

piso salarial dos professores, Basegio, Sossela, e os que votaram a favor, os Deputados 

Capoani e Azevedo, destacando a importância dos professores, afinal se hoje existem 

médicos e advogados bons é porque passaram por bons professores. Em seguida o 

Vereador Valdemar devolve a presidência para o Vereador João Nildo. Assumindo a 

Presidência, como nada mais havia a ser tratado, agradeceu a presença dos presentes 

encerrando a Sessão, marcando a próxima para o dia 16 de Abril de 2012, segunda feira, 

às 18 horas e 30 minutos, da qual foi lavrada a Ata esta que após lida e aprovada será 

assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


