
 

 

ATA N°. 944 DO DIA 14 DE MAIO DE 2012 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos quatorze dias do mês de maio 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, Regina Salete Hahn de Mello, 

Rosane Crespi, Rosane da Silva, Rúbia Dal’Maso, e Valdemar Morello Seidler em 

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

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

Nº 943 de 07 de maio 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, Regina Salete de Mello, Miltom dos 

Santos Amarante, Valdemar Morello Seidler, 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, que 

constava: Projeto de Lei Nº 1.382, de 07 de Maio de 2012, que autoriza o Poder 

Executivo a contratar e custear locação de imóvel destinado ao Posto da Brigada Militar 

de Coxilha, como também, a abertura de um Crédito Especial e dá outras providências, 

sendo este, encaminhado para análise das Comissões; Indicação Nº 002/2012, de 14 de 

Maio de 2012, de autoria da Vereadora Rúbia Dal’Maso, que sugere ao Poder 

Executivo Municipal, a colocação de Placas de Sinalização de Trânsito nas vias 

públicas que estão em obras; Pedido de Informação Nº 008/2012, de 14 de Maio de 

2012; Pedido de Informação Nº 009/2012, de 14 de Maio de 2012 e Pedido de 

Informação Nº 010/2012, de 14 de Maio de 2012, todos de autoria da Vereadora 

Rosane da Silva.  O Senhor presidente agradeceu a presença do público, em seguida 

suspendeu a Sessão por cinco minutos para a apresentação dos Pareceres pelas 

Comissões. Reaberta a Sessão, o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia, onde 

colocou em discussão o Projeto de Lei Nº 1.365, de 16 de março de 2012, onde a 

Vereadora Rosane Crespi pediu Vistas do Projeto por trinta dias, devido a uma 

pesquisa de mercado que ela está fazendo, o Senhor Presidente aceitou o pedido, 

retirando o Projeto da Ordem do Dia. Em seguida o Projeto de Lei N° 1.366, de 16 de 

Março de 2012 passou para discussão, onde houve a manifestação do Vereador Miltom 

colocando que em conversa com os munícipes observou que a maioria é contra o 

Projeto, e ainda o Vereador salientou que esteve em Passo Fundo e verificou que as 



 

 

Câmeras funcionam somente para Leis de Trânsito, e considera um absurdo implantar 

em Coxilha, pois a cidade não tem sinalizações e segurança para os pedestres. A 

Vereadora Rosane Crespi também se manifestou pedindo Vistas do Projeto por trinta 

dias, tendo em vista o alto valor investido no Projeto, o Senhor Presidente aceitou o 

pedido, retirando o Projeto da Ordem do Dia. Em seguida foi efetuada a leitura dos 

Pareceres Nº 032/2012 da Comissão Geral de Pareceres e Parecer Nº 031/2012 da 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas que tratam do Projeto de Lei Nº 

1.381/2012, onde obtiveram parecer Favorável, estando em condições de ser levado à 

análise pelo Plenário da Casa. Em seguida o Projeto passou para o período de 

discussão, onde houve a manifestação da Vereadora Rosane da Silva, colocando que 

este Projeto só veio na Casa por vir, pois já contrataram funcionário e este já esta 

trabalhando, não sendo a primeira vez que isso acontece, em outras ocasiões já ocorreu 

isto, uma falta consideração com os Vereadores da Casa. A Vereadora questionou o que 

aconteceria se o Projeto fosse rejeitado ou pedido de vistas, como ficaria o funcionário 

sem receber. Após o Projeto passou para o período de votação, onde obteve Aprovação 

Unânime. Em seguida o Senhor Presidente solicitou a Vereadora Regina Salete que 

ocupasse seu espaço na Tribuna. A Vereadora cumprimentou a todos, comentando sobre 

o dia das mães e a sua consideração a elas e as dificuldades enfrentadas por estas hoje 

com a evolução dos tempos, ela considera sua mãe uma fortaleza e para finalizar 

lembrou das mães Coxilhenses que foram exemplos no município. Em seguida o 

Vereador Miltom ocupou seu espaço na Tribuna, cumprimentando os presentes, 

expondo que ainda não obteve resposta do Pedido de Informação que fez a mais de 

trinta dias sobre o gasto de combustível em 2011 em toda a Prefeitura, onde o Prefeito 

pediu mais quinze dias alegando não ter pessoal disponível para informar, o Vereador 

salientou que estas informações já foram passadas ao Tribunal de Contas, e que se 

fossem organizados, levariam minutos para obter informações, pois deveria estar tudo 

informatizado. Diante disto, pediu que fosse aberto inquérito a Promotoria Pública, pois 

considera uma omissão e abuso de autoridade pelo Prefeito. Também questionou a 

questão do destino dos palanques, pneus, e para que seja feita doação deve passar pela 

Casa. Também comentou sobre o Projeto Nº 1.382, considera um absurdo pagar aluguel 

ao invés de construir, não dando a devida importância ao dinheiro público. O Vereador 

também mencionou sobre a questão da água devido a estiagem no município, alertando 

que se não for feito racionamento a população ficará sem água, sendo necessário o 



 

 

Poder Executivo divulgar com panfletos para a população sobre este problema da água. 

Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Valdemar que ocupasse seu 

espaço na Tribuna, o Vereador declinou o uso da palavra. Em seguida, a Vereadora 

Rosane da Silva ocupou seu espaço na Tribuna, cumprimentando a todos, salientando a 

questão do nepotismo, Súmula vinculante n°. 13, onde as maiorias dos gestores, o 

Prefeito Municipal desconhecem esta lei, pois pessoas da mesma família, genros, filhas 

estão trabalhando ma Prefeitura, sendo ilegal, incoerente com a comunidade. Para 

finalizar pediu aos Vereadores que lessem sobre o assunto, a Súmula vinculante n°. 13 

que trata de nepotismo. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou a primeira secretária, 

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 cumprimentou os presentes, mencionando que cada um fala aquilo que é do 

seu entendimento na Tribuna, mas para isso é preciso ter coragem, e que a Tribuna não 

é local de risadas deve ser tratada com seriedade. Sobre o Projeto de Lei Nº 1.382, o 

Vereador comentou que o prefeito prefere pagar aluguel ao invés de construir, sendo 

que há local para construir. Ainda citou como exemplo o uso da Prefeitura em um local 

que era da Terceira Idade, sendo que este local não tem a infraestrutura adequada, não 

dando condições para trabalhar. O Vereador salientou que o Prefeito vai à rádio e fala 

que está tudo certo, para quem não conhece a situação do município acredita. Ainda o 

Vereador, colocou que não teme ninguém e tem obrigação somente com o partido e 

quem o elegeu, e que tem sua profissão não dependendo da Câmara para sobreviver, 

mas já quem tem e depende do Prefeito deve ficar quieto. O vereador levantou também 

a questão da habitação, onde não há apoio por parte do Prefeito, se ele adquirisse uma 

área e fizesse toda a infraestrutura e encaminhasse projetos a Caixa Federal, a população 

poderia ter suas casas e terrenos legalizados, mas não é o que acontece aqui, o material 

demora a ser entregue até noventa dias e os terrenos não possuem escritura, tudo é 

improvisado, remediado, não há nada planejado no município, segundo o Vereador deve 

ser porque o Prefeito não é de Coxilha, portanto, não ama a cidade, é decepcionante 

para quem tem carinho pela cidade. A Vereadora Rosane da Silva pediu a palavra, 

comentando a questão da limpeza das ruas, onde no ano passado as ruas estavam sujas, 

não havia ninguém para limpar e agora o que aconteceu, pois tem muita gente limpando, 

como estão pagando estas pessoas, para obter a resposta deste fato teria que ser 

aprovado os pedidos de informações, os quais estão sendo rejeitados, mencionando que 



 

 

esta triste com as atitudes de alguns dentro da Casa, pois estão representando o 

Executivo ao invés do povo para se beneficiar, salientou ainda, que a Prefeitura se 

tornará uma empresa só para contratar. Retomando a palavra, o Vereador João Nildo, 

salientou que a prefeitura nunca teve um secretário de Planejamento, que é muito 

importante, assim como secretário de Administração que foi contratado somente agora, 

deveria ser contratado no início. Ainda, o Vereador colocou que é vergonhoso como é 

tratada a população de Coxilha, citando o exemplo do Pórtico da entrada da cidade 

cheio de arames, isso demonstra que o Prefeito não tem amor a Cidade, pois ele esta só 

de passagem. Expôs também o comentário feito pelo Prefeito na rádio sobre os Projetos 

que ficam parados na Casa, o Vereador explicou que nunca os Projetos ficam parados, 

eles estão sendo analisados. E para finalizar, o Vereador colocou que gostaria de ir a 

Tribuna falar coisas boas para os presentes. 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, encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 21 de 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: 

 


