
 

 

ATA N°. 940 DO DIA 16 DE ABRIL DE 2012 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos dezesseis 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 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 solicitou a primeira secretária a Vereadora 

Rosane da Silva que efetuasse a leitura da Ata Nº 939 de 09 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 Miltom dos Santos Amarante, Valdemar Morello Seidler Rosane da 

Silva, Taniamar Webber Vicenzi e João Nildo Borba Teixeira 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 o seguinte Projeto de Lei de 

autoria do Executivo Municipal: Projeto de Lei Nº 1.376, de 30 de março de 2012 que 

fica o poder Executivo autorizado a firmar Contrato de Prestação de Serviço entre o 

Município de Coxilha – RS e VERGUEIRO HOSPEDAGEM DE IDOSOS LTDA, de 

Passo Fundo – RS e dá outras providências, onde foi encaminhado para Análise das 

Comissões. O Vereador Valdemar pediu uso da palavra, colocando que antes que fosse 

encerrada a Pauta do Dia, gostaria que fosse incluído o Projeto de Lei N° 1.366/2012 

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, como já havia solicitado na 

Sessão anterior, acrescentando que como o Senhor Presidente fala que cumpre com o 

Regimento Interno da Casa, gostaria que fosse cumprido este Regimento colocando este 

Projeto na Pauta do Dia e em votação. O Senhor Presidente esclareceu ao Vereador que 

no momento que fez o pedido foi na Tribuna Livre e não na Ordem do Dia, portanto, o 

Projeto não seria acrescentado na Ordem do Dia, aguardando requerimento à Mesa, 

sendo que na próxima Sessão será colocado em votação. O Vereador Valdemar pediu a 

palavra, acrescentando que o Senhor Presidente não está cumprindo com o Regimento 

Interno da Casa, sendo assim, não necessitamos ter Regimento e muito menos assinar 

Ata, pois se estivesse cumprindo com o Regimento, quando solicitado que um Projeto 

seja colocado na Ordem do Dia, no mínimo este deve ser colocado em votação. O 

Senhor Presidente respondeu ao Vereador salientando que esta cumprindo 

rigorosamente o Regimento Interno da Casa e o que o Vereador tem sua liberdade de 

interpretação do Regimento. A Sessão foi suspensa por cinco minutos para que os 

membros das Comissões apresentassem os Pareceres. Reaberta a Sessão, a primeira 

Secretária efetuou a leitura da Ordem do Dia, onde constavam as seguintes Matérias: 

Projeto de Lei Nº 1.371, de 23 de março de 2012 que autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abrir Crédito Especial no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

destinado a custear as despesas de Manutenção Geral do Veículo recebido da Secretaria 



 

 

de Estado da Agricultura, Pecuária e Agronegócio e dá outras providências, como a 

leitura do Parecer Nº 022/2012 já efetuado em Sessão do dia 02 de Abril de 2012 e 

obteve Parecer Favorável, o Projeto passou para o período de discussão, onde o 

Vereador Miltom salientou que considera um absurdo acrescentar no PPA impostos, 

taxas, multas, apenas deveria ser acrescentado manutenção e seguro. Em seguida o 

Projeto passou para o período de votação, obtendo Aprovação Unânime. Parecer N° 

029/2012 que trata do Projeto de Lei Nº 1.373/2012, 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. Parecer N° 026/2012 

que trata do Projeto de Lei Nº 1.377/2012, 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 que ocupasse seu espaço na Tribuna 

Livre, o Vereador colocou que foi procurado pelos pais dos alunos, preocupados com a 

questão da parada dos ônibus para o embarque e desembarque dos alunos, onde as 

crianças estão atravessando a rua, correndo riscos, podendo ocorrer atropelamentos, 

acidentes. Diante deste fato, questionou o Vereador Fernando o porquê dos ônibus não 

estarem sendo estacionados no calçadão. O Vereador Fernando colocou que o calçadão 

não está pronto, não havendo condições de estacionar no local, mencionou também, que 

já encaminhou pedido ao Prefeito para solucionar o problema, e ainda acrescentou que é 

necessária a presença da Brigada no local em horário de entrada e saída de alunos. O 

Vereador Miltom acrescentou que o Projeto do calçadão foi mal planejado, mal 

elaborado como já mencionara em outras Sessões, portanto, segundo ele, esta sendo um 

fantasma de calçadão. A Vereadora Taniamar pediu uso da palavra, colocando que 

concorda com o Vereador Fernando, as professoras e estagiárias acompanham os alunos 

menores até o ônibus, mas não tem como cuidar de todos, pois na hora que bate o sinal 

eles saem correndo, concordando com a colocação do Vereador Fernando na questão da 

presença da Brigada Militar no horário da saída, pois os motoristas iriam respeitar os 

alunos. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Valdemar Morello 

Seidler que ocupasse seu espaço na Tribuna Livre, o Vereador cumprimentou os 

colegas, colocando que Coxilha deve ter vergonha, tristezas pelos acontecimentos que 

ocorrem no Município, mas por outro lado têm alegrias, coisa inédita no Município, a 

Brigada Militar de Passo Fundo esteve fazendo uma batida no Município com sucesso, 

parabenizando-os, pedindo se possível fazer um ofício de agradecimento. Mencionou 

que já havia feito um pedido de ser realizada uma reunião na Câmara de Vereadores 

com o Comandante da Brigada, mas não foi atendido, devido ao fato de não constar no 

Regimento Interno da Casa. O Vereador deixou um apelo para Brigada que seja feitas 

batidas pelo menos três vezes por semana. Na questão dos estacionamentos dos ônibus, 

concordou com o Vereador Fernando, pois não há condições de estacionar no calçadão, 

ainda questionou se em Tribuna um Vereador pode questionar outro Vereador, se isto 



 

 

consta no Regimento. Mencionou novamente a questão do Projeto Nº 1.366 que havia 

solicitado para que fosse colocado na Ordem do Dia, sendo que o Presidente se 

preocupa tanto com o Regimento deveria se preocupar mais com o Município, e ainda 

acrescentou que graças a ele o Vereador João Nildo esta na Presidência. E ainda, sobre 

o Projeto 1.366, as câmeras irão salvar muita gente no Município, pedindo aos 

Vereadores que trabalhem unidos e não pensando em destruírem uns aos outros. Para 

finalizar, disse que fica triste com o Presidente que diz cumprir o Regimento, mas na 

verdade não o cumpre. Em seguida o Senhor Presidente solicitou a Vereadora Rosane 

da Silva que ocupasse seu espaço na Tribuna Livre, a Vereadora cumprimentou os 

presentes, mencionou sobre um fato que ocorreu na sexta feira, onde o Ex Vereador 

Antônio Antunes da Silva estava usando o carro público para transportar pessoas que 

estão fazendo aula de Auto Escola, sendo que este Vereador crítica os demais 

Vereadores, solicitando que seja elaborado um ofício pedindo explicações ao 

responsável da Secretaria da Educação, e ainda por várias vezes observou que o carro 

estava em frente ao Stok Center, Lojas Um Real, Lojas Berlanda, pois fazer favores 

políticos com o carro público não é correto, deveria usar o seu próprio veículo. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou a Vereadora Taniamar Vicenzi que ocupasse seu 

espaço na Tribuna Livre, a Vereadora declinou o uso da palavra. Senhor Presidente 

solicitou ao Vereador Valdemar Morello Seidler que ocupasse a Presidência da Casa. O 

Vereador Valdemar não assumiu a Presidência, alegando não constar no Regimento da 

Casa, e colocando que como Presidente o Vereador João Nildo não tem direito de se 

manifestar na Tribuna ficando ao seu critério se quiser ocupar. Diante disto, o Senhor 

Presidente solicitou a primeira Secretária Vereadora Rosane da Silva que assumisse a 

Presidência. Assumindo a Presidência solicitou ao Vereador João Nildo que ocupe seu 

espaço na Tribuna Livre. O Vereador mencionou que a Tribuna é o local que o 

Vereador tem a oportunidade de falar. A respeito do Projeto 1.366, salientou que não é 

contra, esta analisando, pois é um valor alto a ser investido, e como havia mencionando 

em Sessão anterior há outras prioridades no Município, como praça pública, banheiros e 

ainda acrescentou a questão das máquinas e veículos públicos que estão desprotegidos 

do sol, chuva, enfim das intempéries do tempo, onde o Executivo deveria construir um 

abrigo para estas máquinas e veículos. Esclareceu ainda ao Vereador Valdemar que 

quando chega um Projeto à Casa tem quarenta e cinco dias para colocá-lo em votação. 

Acredita que em primeiro lugar deveria ser construída uma casa para a Brigada Militar, 

dando crédito a eles, e depois que estiverem bem instalados, as Câmeras de 

monitoramento poderiam ser instaladas, pois só as câmeras não irão garantir segurança, 

citando o exemplo do fato ocorrido com a Escola onde há um total abandono com a 

estrutura, mesmo que seja do Estado os alunos são do Município. O Vereador comentou 

também sobre a questão levantada pela Vereadora Rosane da Silva sobre o uso dos 

carros públicos para fazer política, comentando que o Secretário da Saúde Julio nunca 

fez uso do carro público para interesses pessoais, se orgulhando de partido PPS no qual 

o secretario é filhado, e salienta que é papel dos Vereadores fiscalizarem. O Vereador 

ainda colocou que, hoje política, não se faz falando mal dos colegas e sim mostrando 



 

 

trabalho a sociedade, mencionando que não é Vereador de troca de favores, toma suas 

decisões de acordo com sua consciência. E voltando para questão do Projeto Nº 1.366, o 

Vereador sugeriu que se realizasse uma Audiência Pública para verificar a opinião das 

pessoas. A Vereadora Taniamar pediu o uso da palavra, comentou que no decorrer deste 

período o que é certo ela iria apoiar e que é errado nunca apoiaria, sofrendo 

consequências por questões partidárias, colocou ainda, que a maioria das pessoas a 

conhecem por Tânia e não pela sigla partidária, e que a sigla partidária serve para que o 

candidato possa concorrer. Lembrou aos Vereadores que eles não acreditaram nela. 

Mencionou que aprendeu a agir pelo correto com sua família e esposo que sempre agiu 

certo e não foi apontado. Sobre a questão do uso de carros públicos para fins 

particulares, a Vereadora considera um erro, e que deve ser fiscalizado pelos 

Vereadores, independente da sigla partidária, têm que se buscar explicações, pois 

também já verificou este fato, inclusive o carro da saúde. Retomando a palavra o 

Vereador João Nildo colocou que a Vereadora Rosane da Silva citou nomes, sendo um 

ato de coragem, e é assim que o Vereador deve agir ao ver os fatos errados denunciar, 

defendendo o Secretário da Saúde, citando-o como exemplo do cargo em que ocupa. 

Salientando ainda, que se a Vereadora Taniamar não se sente bem no partido em que faz 

parte procurasse outro, como a exemplo da Vereadora Rúbia, afinal há liberdade de 

escolhas. Em seguida a Vereadora Rosane da Silva 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 

23 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: 

 


