
 

 

ATA N°. 942 DO DIA 30 DE ABRIL DE 2012 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos trinta 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, Regina Salete Hahn de Mello e Valdemar Morello Seidler em 

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

solicitou a Primeira Secretária Rosane da Silva que efetuasse a leitura do Ofício da 

Vereadora Taniamar Webber Vicenzi. Após o Senhor Presidente convocou a Primeira 

Suplente Vereadora Regina Salete Hahn de Mello para tomar Posse e prestar juramento 

e solicito que estenda a continência a bandeira Nacional e ao final declarar “Assim o 

Prometo”. O Senhor Presidente solicitou aos senhores Vereadores que ficassem em pé. 

Após o Senhor Presidente prestou juramento, “Prometo cumprir a Constituição da 

República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, a Lei 

Orgânica do Município e trabalhar pelo progresso do Município de Coxilha e pelo bem 

estar de seu povo.” A Vereadora Regina Salete Hahn de Mello declarou “Assim o 

Prometo”. Após os Senhores Vereadores tomaram assento. O Senhor Presidente 

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

Nº 941 de 23 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, Regina 

Salete de Mello, Rosane da Silva 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 constavam os seguintes Pedidos de 

Informações: Pedido de Informação N°.004/2012 de 30 de Abril de 2012; Pedido de 

Informação N°.005/2012 de 30 de Abril de 2012; Pedido de Informação 

N°.006/2012 de 30 de Abril de 2012 e Pedido de Informação N°.007/2012 de 30 de 

Abril de 2012, todos os Pedidos de autoria da Vereadora Rosane da Silva. A Sessão foi 

suspensa por cinco minutos para que os membros das Comissões apresentassem os 

Pareceres. Reaberta a Sessão, o Senhor Presidente agradeceu a presença dos familiares 

de Valmi Pedroso Severo e a todos os presentes, e solicitou a Primeira Secretária que 

efetuasse a leitura da Ordem do Dia, que constava o Parecer N° 031/2012, da Comissão 

Geral de Pareceres e Parecer 001/2012, da Comissão de Obras Públicas e 

Nomenclaturas de Ruas que trata do Projeto de Lei Legislativo N° 006/2012 de 23 de 

Abril de 2012, que denomina Rua e da outras providências, de autoria do poder 

Legislativo 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, houve manifestação do Vereador Fernando. O Vereador salientou que devido 

uma sugestão do Senhor Luis Pedroso, que nada mais justo esta homenagem a ela, pois 

a mesma era proprietária do terreno, sendo que foi uma das pioneiras a desbravar o 

nosso Município. Citou ainda, que nasceu em vinte e oito de setembro de mil 

novecentos e quarenta e um, primeira filha do casal Baldoíno José Pedroso e Annyr 

Duarte Pedroso, contribui na educação dos seus irmãos Luis Carlos, Eunice Hiolanda e 



 

 

Ione. Também citou, que casou-se com o Senhor Lindomar José Severo e desta união 

nasceram quatro filhos Elton, Ilton, Marilice e Maristela. E ainda, colocou que ela foi 

uma grande professora, lecionou em diversas localidades do Município, dentre elas 

Caraguatá, Maino e Chiquinho Teixeira, deixou um legado muito bonito, embora tenha 

morrido muito nova e por coincidência no dia de hoje esta completando vinte e um anos 

de falecimento, com isso o Vereador Fernando pediu para que fizessem um minuto de 

silêncio.  Ainda em discussão o projeto a Vereadora Salete Mello se manifestou 

parabenizando os colegas Vereadores e a presença da família Pedroso e agradeceu o 

acordo com a prefeitura em abrir a rua, e ainda fez algumas correções em relação ao 

Projeto. O Senhor Presidente colocou em votação, obtendo Aprovação Unânime. 

Após, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Miltom dos Santos Amarante para 

ocupar seu espaço na Tribuna Livre, o Vereador parabenizou os familiares, pois isso vai 

ficar na história. Para finalizar pediu para que esse nome da rua permanecesse pra 

sempre, pois em administrações passadas trocavam os nomes das ruas. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou a Vereadora Salete que ocupasse seu espaço na Tribuna, a 

Vereadora parabenizou os colegas e agradeceu pelo retorno de Primeira Suplente, 

dizendo que durante três anos foi Secretária da Agricultura e trabalhou com o povo. 

Salientou também que não tem tempo certo para permanecer aqui nesta Casa, sendo 

nesta Primeira Suplente. Citou ainda, que trabalhou por um ano com o Vereador João 

Nildo na Secretaria do Meio Ambiente. A Vereadora agradeceu a presença da família 

Pedroso, em especial a Senhora Ione companheira de trabalho desde quando ela chegou 

à Secretaria da Agricultura. Finalizando que está aqui para aprovar projetos bons, disse 

que não está aqui para agradar ninguém e sim pra somar e não pra diminuir. O Senhor 

Presidente solicitou a Vereadora Rosane Silva para que ocupe seu espaço na Tribuna, a 

Vereadora Rosane da Silva cumprimentou a todos e a família Pedroso.Comentou que 

sente orgulho por ser beneficiada com a rua que hoje é um beco, sendo que passa em 

frente a sua casa e todos ficam chateados, quando um carro quer sair o outro fica 

trancando espaço. Para finalizar pede que esse projeto não fique só no papel. Em 

seguida, o Senhor Presidente solicitou a Vereadora Rosane da Silva que ocupasse a 

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

ocupe seu espaço na Tribuna Livre. O Vereador parabenizou o Vereador Fernando pela 

sua iniciativa por colocar o nome da rua que ficará na história, e aos familiares que 

estavam presentes. O Vereador concordou com colocação do Vereador Miltom, dizendo 

não ser justo trocar o nome da rua, como aconteceu em administrações passadas. Citou 

ainda, que já pensou em fazer um projeto para voltar o nome antigo das ruas. 

Mencionando que o trabalho é gratificante e estamos nesta Casa para trabalhar. 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 07de Maio 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: 

 


