
 

 

ATA N°. 945 DO DIA 21 DE MAIO DE 2012 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte e um 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 944 de 14 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, Fernando de Albuquerque, Miltom dos 

Santos Amarante, Rosane Crespi, Regina Salete de Mello 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 1.383, de 18 de maio de 2012, que autoriza o Poder Executivo a 

abrir um crédito especial no valor R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos 

reais), destinado à Aquisição de Adubo e Uréia do Programa PRALEITE para 

atendimento as demandas da Consulta Popular e dá outras providências; Projeto de Lei 

Nº 1.384, de 18 de Maio de 2012 que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito 

especial no valor R$ 5.280,00 (cinco mil e duzentos e oitenta reais), destinado a 

contrapartida para Aquisição de Adubo e Uréia do Programa PRALEITE para 

atendimento as demandas da Consulta Popular e dá outras providências; Projeto de Lei 

Nº 1.385, de 18 de Maio de 2012 que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito 

especial no valor R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), destinado a Desapropriação 

de área de terra para perfuração de um Poço Artesiano na Comunidade de Colônia 

Miranda e dá outras providências; Indicação Nº 003/2012, em 21 de Maio de 2012, 



 

 

que sugere ao Poder Executivo Municipal, a elaboração de Campanha e/ou Projeto para 

colocação de números em todos os imóveis construídos no Município e Indicação Nº 

004/2012, em 21 de Maio de 2012, que sugere ao Poder Executivo Municipal, que 

efetue cadastramento do Município de Coxilha junto ao Governo Federal no Programa 

de Aquisição de Motoniveladora (Patrola). Em seguida o Senhor Presidente 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 solicitou a primeira 

Secretária que efetuasse a leitura do Parecer da Comissão Geral de Pareceres e da 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas N°030/2012, que trata do Projeto de 

Lei Nº 1.376/2012, onde se posicionaram Favoravelmente, estando, em condições de 

ser levado à análise pelo Plenário da Casa. Após o Projeto passou para o período de 

discussão, não havendo, passou para o período de votação, onde obteve Aprovação 

Unânime. Em seguida foi efetuada a leitura do Parecer Nº 033/2012 da Comissão 

Geral de Pareceres e Parecer Nº 032/2012 da Comissão de Orçamento e Tomada 

de Contas, que tratam do Projeto de Lei Nº 1.382/2012, onde se posicionaram 

Favoravelmente, estando, em condições de ser levado à análise pelo Plenário da Casa. 

Em seguida o Projeto de Lei N° 1.382 passou para o período de discussão, onde houve 

a manifestação do Vereador Miltom, dizendo que já efetuaram a contratação antes da 

aprovação pela Casa do Projeto e não enviaram a cópia do contrato junto ao Projeto. O 

Senhor Presidente concordou com a colocação do Vereador Miltom afirmando que 

deveria vir a cópia do contrato em anexo ao Projeto. Ainda em discussão o Projeto, a 

Vereadora Salete reportou-se ao Vereador Miltom, questionando-o como ele tinha a 

informação de que já havia sido efetuado o contrato, pois tem acesso as informações 

mais rapidamente que os demais. Após o Projeto passou para o período de votação, 

obtendo Aprovação Unânime. O Senhor presidente, em seguida, colocou em discussão 



 

 

a Indicação Nº002/2012, não havendo manifestações, em votação foi Aprovada por 

Unanimidade. Após o Pedido de Informação Nº 008/2012 passou para o período de 

discussão, não havendo manifestações, passou para o período de votação, obtendo 

Aprovação Unânime. O Pedido de Informação Nº 009/2012 foi colocado em 

discussão, não havendo manifestações, passou para o período de votação, sendo 

Aprovado por Unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao Vereador 

Fernando que ocupasse seu espaço na Tribuna. O Vereador saudou a todos, destacando 

a importância do cadastramento do Município junto ao Governo federal no Programa de 

aquisição de motoniveladora, salientando a XV Marcha a Brasília em defesa dos 

Municípios dos Prefeitos que foi realizada recentemente, onde a Presidente Dilma 

informou que pretende ajudar os pequenos Municípios, mas para isso é necessário que 

façam o cadastro e apresentem projetos para que sejam beneficiados. Em seguida o 

Vereador Miltom ocupou seu espaço na Tribuna, saudando a todos, reportando-se ao 

Pedido de Informação Nº 001/12, de sua autoria, feito em cinco de março de 2012, onde 

foi questionou sobre os gastos de diesel e gasolina foram gastos no ano de 2011, 

destacando que obteve a resposta no dia vinte e um de maio de 2012, considerando esta, 

falsa, pois informaram somente de agosto a dezembro de 2011, alegando perda de 

planilhas e problemas no computador. O Vereador, diante deste fato, afirmou que vai 

encaminhar estas informações ao Tribunal de Contas e a Promotoria Pública, pois 

considera um abuso de autoridade e incompetência por parte do Executivo enviar esse 

tipo de resposta, querendo confrontar as informações apresentadas ao Tribunal de 

Contas neste ano. Após a Vereadora Rosane Crespi ocupou seu espaço na Tribuna, 

cumprimentou a todos, referindo-se a questão da falta de fiscalização do uso da água no 

município, há pessoas que estão lavando carros, calçadas, salientando que falta um 

Prefeito com pulso firme, e que deve ser feita uma campanha de conscientização sobre o 



 

 

uso da água devido a falta de chuva no município. E sobre a Indicação Nº 003/12, a 

Vereadora considera importante, pois grande parte dos imóveis do Município 

encontram-se sem a devida numeração, dificultando a localização, acreditando ser fácil 

e simples de organizar esta questão por se tratar de um município pequeno. Em seguida, 

a Vereadora Regina Salete ocupou seu espaço na Tribuna, cumprimentou a todos, 

colocando que é a quarta Sessão que participa, procurando respeitar os colegas e ser 

respeitada, lamentando a desunião da Casa, onde as pessoas se julgam acima do bem e 

do mal, colegas se criticando, atingindo-se, levando as questões para o lado pessoal, 

observando que os Vereadores devem cuidar dos interesses do povo e não de seus 

particulares, questionando se a Casa tem projetos para apresentar, leis, emendas  e 

ainda, a vereadora enfatizou que ninguém tem direito de julgar, e que não se devem 

julgar as pessoas pelas roupas que usam ou pelo dinheiro que possuem, e sim, devem 

ser respeitadas como seres humanos. A Vereadora mencionou que na Casa se fala muito 

no Executivo Municipal, ponderando que alguém deve estar incomodado com este. 

Ainda, salientou que já fizera parte do Executivo assim como alguns colegas da Casa, 

afirmando que durante este período no Executivo trabalhou com seriedade e está com a 

consciência tranquila. E sobre a questão da água, a Vereadora discorreu que não é 

função somente do Executivo de fiscalizar e de realizar campanhas de conscientização e 

sim de todos. . Em seguida, o Senhor Presidente solicitou a segunda Secretária, 

Vereadora Rosane Crespi 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, parabenizando o Vereador Fernando pela Indicação n° 

004/12, pois acredita ser importante a questão da elaboração de projetos para captação 

de recursos para o município, tendo em vista que há um funcionário contratado na 

prefeitura para isso, deveria ser mais atuante na elaboração de projetos, pois o Governo 



 

 

disponibiliza recursos, mas o que falta são projetos, sendo dever do Executivo cobrar do 

funcionário resultados. Ainda, o Vereador citou o exemplo da época em que foi 

elaborador de projetos, em 1997, onde elaborou um projeto de Eletrificação Rural que 

beneficiou muitas comunidades, cumprindo com seu dever. Citou ainda, que nesta 

administração o único projeto que realizaram foi o da construção da creche. Sobre a 

Indicação Nº 003/12, o Vereador, salientou que é necessário realizar uma campanha 

para que sejam colocados números nas casas, para facilitar o trabalho dos correios, já 

que estes estão reivindicando, pois se realizarem concursos como os funcionários 

conseguirão localizar os endereços para entrega das correspondências.  O Vereador 

colocou que nesta Casa não há perseguição entre os colegas, e sim, descontentamento 

com as coisas erradas, e com certeza o Prefeito e o Executivo estão incomodando quem 

quer que as coisas aconteçam no município, citando o exemplo do Secretário da 

Fazenda que ao invés de resolver os problemas esta complicando, e é papel do Vereador 

se manifestar, discutir projetos, ideias dentro da Casa, não ofendendo colegas, não 

podendo levar questões para o lado pessoal, e considera todos os colegas como amigos, 

devendo ser um local harmonioso, cada Vereador sabe de sua responsabilidade de 

fiscalizar e cobrar, devendo agir com firmeza e coerência sem medo da verdade, pois o 

Prefeito promete muito e faz pouco, deixando muito a desejar. Em seguida a Vereadora 

Rosane Crespi 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 28 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: 

 


