
 

 

ATA N°. 946 DO DIA 28 DE MAIO DE 2012 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte oito 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, Vereadora Rosane Crespi que efetuasse a leitura da Ata 

Nº 945 de 21 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, Rosane Crespi, Rosane da Silva, 

Regina Salete de Mello, Miltom dos Santos Amarante, e João Nildo Borba Teixeira 

solicitaram inscrição. O Senhor Presidente comentou sobre a presença do professor Dari 

Tamanho que após a Sessão explicará sobre a construção do Salão Paroquial da Capela 

São João Batista, convidando os Vereadores para permanecerem na Casa. 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 n° 1.386, de 25 de 

Maio de 2012 que autoriza o Poder Executivo a abrir no Orçamento Municipal de 2012, 

um Crédito Suplementar, no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) 

destinado ao Reforço de Dotação Orçamentária para Construção de Praça na Sede do 

Município e dá outras providências, o Projeto foi baixado para análise das Comissões e 

Pedido de Informação nº 011/12, de 21 de Maio de 2012, de autoria da Vereadora 

Rosane da Silva. Em seguida, o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia, onde 

solicitou a primeira Secretária que efetuasse a leitura do Parecer N° 034/12 da 

Comissão Geral de Pareceres e Parecer N° 033/12 da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas, que trata do Projeto de Lei Nº 1.383/2012, onde se posicionaram 



 

 

Favoravelmente ao Projeto, estando, em condições de ser levado à análise pelo 

Plenário da Casa. Após o Projeto passou para o período de discussão, não havendo 

manifestações, passou para o período de votação, onde obteve Aprovação Unânime. 

Em seguida foi efetuada a leitura do Parecer Nº 035/12 da Comissão Geral de 

Pareceres e Parecer Nº 034/12 da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, 

que trata do Projeto de Lei Nº 1.384/2012, onde se posicionaram Favoravelmente ao 

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

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

de votação, onde obteve Aprovação Unânime. Após, foi efetuada a leitura do Parecer 

N° 036/12 da Comissão Geral de Pareceres e Parecer Nº 035/12 da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que trata do Projeto de Lei Nº 1.385/2012, onde se 

posicionaram Favoravelmente ao Projeto, estando, em condições de ser levado à 

análise pelo Plenário da Casa. Em discussão o Projeto, não houve manifestações, e em 

votação obteve Aprovação Unânime. O Senhor Presidente, em seguida, colocou em 

discussão a Indicação Nº003/12, não havendo manifestações, em votação foi 

Aprovada por Unanimidade. Em seguida a Indicação N004/12 foi colocada em 

discussão, não havendo manifestações, passou para votação, obtendo Aprovação 

Unânime. Em seguida o Pedido de Informação Nº 010/12 foi colocado em discussão, 

não havendo manifestações, passou para o período de votação, o qual foi Aprovado por 

Unanimidade. Após o Pedido de Informação Nº 011/12 foi colocado em discussão, 

não havendo manifestações passou para votação, obtendo Aprovação Unânime. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou a Vereadora Rosane Crespi que ocupasse seu 

espaço na Tribuna. A Vereadora saudou a todos, comentando sobre a entrega do trator 

para a Comunidade do Rincão das Quinas, destacando que na época em que foi 

solicitada esta verba ao Deputado Luis Carlos Heinze, há uns dois anos atrás, quando o 



 

 

Ildo Orth era Presidente do PP. Salientando que se sente honrada com o Partido do PP, 

no qual é filiada. Citou também que logo chegará um carro para a Secretaria da Saúde 

através de uma Emenda Parlamentar do Deputado Jerônimo, e também uma verba em 

torno de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) da Senadora Ana Melia. A Vereadora 

também destacou sobre a notícia que foi publicada no jornal no dia 26 de maio, onde o 

Município de Coxilha é considerado o pior do Estado na questão da limpeza urbana. Em 

relação ao comentário feito pela Vereadora Regina na Sessão anterior sobre questões de 

julgar pessoas, a Vereadora Rosane concorda que não se julga pessoas pela roupa que 

usa, e sim pela ética e honra. Após a Vereadora Rosane da Silva ocupou seu espaço na 

Tribuna, cumprimentou a todos, mencionando que os colegas devem estar indignados, 

pois sempre que ocupa a Tribuna fala de coisas ruins que acontece no Município, 

salientando que gostaria de fazer elogios, mas na situação em que a cidade se encontra, 

falta de iluminação pública, asfalto, saneamento, não é possível elogiar, estaria sendo 

demagoga. A Vereadora coloca ainda que, outros Municípios vizinhos, se evoluíram e 

Coxilha não, o que é possível verificar com a notícia publicada no jornal no dia 26 de 

maio, onde Coxilha é eleita o pior Município do Estado na questão da limpeza urbana, 

superando até a capital, Porto Alegre.  Acrescentou que não critica o Prefeito, e sim sua 

administração, não sabe onde houve falhas, se nos secretários ou do próprio Prefeito. A 

Vereadora mencionou que, quando viu que estavam limpando a cidade ficou feliz, mas 

acredita que foi pelo fato do Prefeito ter recebido a notificação sobre a questão da 

limpeza, que logo seria divulgada na mídia, se sentindo envergonhada com esta notícia. 

Também mencionou a questão da educação, onde o Município também ficou em último 

lugar, acreditando não haver falta de dinheiro e falta de pessoal no Executivo, e sim 

vontade de trabalhar, onde deveriam pensar mais na cidade e não em si próprios. A 

Vereadora Regina Salete ocupou seu espaço na Tribuna, saudando a todos, relatando 



 

 

que no período em que foi secretária da Agricultura fez bons investimentos, procurando 

trabalhar em parceria com os Conselheiros das Comunidades, pessoas honradas. A 

questão do lixo, a Vereadora acredita que é responsabilidade da Secretaria do Meio 

Ambiente, no qual o Senhor Presidente, João Nildo era secretário. Na questão da 

Educação, onde o Município também obteve resultado negativo, a Vereadora questiona 

o que deve ser feito, já que acredita ser responsabilidade dos professores e profissionais 

da área e não sua como Vereadora. A Vereadora parabenizou o Baile da Terceira Idade 

realizado no dia 26 de maio, onde as pessoas que participaram elogiaram o atendimento. 

Também, comentou sobre a festa na comunidade de Colônia Miranda que foi um evento 

muito bom, parabenizando a diretoria da comunidade. Sobre o trator entregue a 

comunidade de Rincão das Quinas, a Vereadora relatou que na época em que era 

secretária da Agricultura veio verba do Ministério, mas não constava nome de 

Deputado, e na noite de entrega foi convidado as pessoas que gostariam de manifestar-

se e não o fizeram, poderiam ter usado o microfone para então relatar que a verba teria 

sido disponibilizada pelo Deputado. A Vereadora Rúbia pediu o uso da palavra, onde 

comentou sobre a notícia divulgada em relação ao Município na questão da limpeza da 

cidade, acreditando que o Prefeito não limpou a cidade em função da notícia, pois ele 

não saberia, e questionando a Vereadora Rosane da Silva se alguém teria ligado e o 

avisado. Salientou ainda que, lixão não é lugar na agricultura, e já fizera um pedido para 

que se criasse um setor de Serviços Urbanos no Município, pois não é responsabilidade 

dos caminhões da agricultura carregar lixo na cidade, sendo que o problema do lixo não 

é só do Executivo. Sobre a questão da Educação, a Vereadora acredita que vem de casa, 

não sendo culpa dos professores e escola. A Vereadora citou também a questão do 

grande número de cachorros soltos na rua que acabem mexendo no lixo. Retomando a 

palavra a Vereadora Regina Salete elogiou as colocações da Vereadora Rúbia, 



 

 

concordando que Educação vem de casa. E sobre os caminhões da agricultura carregar 

lixo urbano, relatou que várias vezes na época em que trabalhou na Secretária foram 

recolher lixo nas casas. O Vereador Valdemar pediu o uso da palavra, concordando com 

as colocações feitas sobre o lixo, considerando vergonhoso, e mencionando que não 

concorda com as coisas mal feitas, mas não crítica os secretários, e sim, parabeniza aos 

dois novos secretários que assumiram recentemente, o Leonel e o Pedro. Destacou o 

trabalho que o secretário Pedro realizou no cemitério da cidade. Na questão da limpeza 

da cidade, o Vereador salientou que as pessoas deveriam ajudar e não tirarem atestados 

para cuidar os outros. Parabenizou também, ao Deputado do PP que ajudou o 

município, pois tem que reconhecer e agradecer quem nos ajuda, não olhando o Partido 

o qual pertencem. O Vereador comentou sobre a Brigada Militar que fizeram várias 

batidas e agora pararam, sendo que eles têm que mostrar serviços, pois há pessoas 

usando aparelhos de choque, fazendo pegas. Novamente o Vereador deixou o desafio ao 

Presidente para que convide o Tenente para vir à Câmara de Vereadores. Também 

mencionou que é favorável com mudança da Brigada para o centro. A Vereadora 

Rosane da Silva pediu o uso da palavra, respondendo a Vereadora Rúbia sobre a matéria 

divulgada no jornal em relação a limpeza, salientando que são dados do IBGE, e quando 

realizam este tipo de pesquisa o resultado é sim informado ao Prefeito, em forma de 

notificação, e sugeriu a Vereadora Rúbia que lesse mais jornais. Sobre a questão dos 

caminhões da agricultura carregar lixo urbano, referindo-se a colocação feita pela 

Vereadora Regina Salete, a Vereadora relatou que solicitou para que recolhessem o lixo 

de sua residência, pois os secretários estão sendo remunerados para isso. Retomando a 

palavra, a Vereadora Regina Salete esclareceu que em seu comentário sobre os 

caminhões da agricultura carregar lixo urbano não estava se referindo a ela, mas se o 

“chapéu serviu”. A Vereadora Rúbia pediu o uso da palavra, onde comentou sobre o 



 

 

secretário Pedro que assumira a Secretária da Agricultura há um mês, parabenizando-o e 

destacando que ele faz seu trabalho por competência e não por notificações. A 

Vereadora Salete retomou a palavra, concordando com a colocação da Vereadora Rúbia, 

e ainda acrescentou que, o secretário Pedro, assim como todos os outros secretários 

querem o bem do Município, sendo que todos são suscetíveis a erros, porque somos 

humanos, e quando erramos temos que pedir desculpas. O Vereador Miltom ocupou seu 

espaço na Tribuna, saudou a todos, relatou que participou da reunião realizada na 

Câmara de Vereadores de Passo Fundo, sobre a questão da acessibilidade. O Vereador 

salientou que se preocupa com os portadores de necessidades especiais, e que o 

Município de Coxilha nunca se preocupou com esta questão, pois até no Posto de Saúde 

não existe rampas e nem banheiros para facilitar o acesso a cadeirantes, questionando a 

atuação do engenheiro e do Prefeito nestas questões, sendo que nem há locais nem para 

pessoas não portadoras de deficiência caminhar, por isso que o Município está em 

último lugar, sendo vergonhoso. Ainda colocou que o chamam de fiscal, afirmando que 

é mesmo, pois faz vinte anos que participa da Administração Pública, e defende as 

pessoas e não o Prefeito, pois este ganha para administrar, e os Vereadores para 

fiscalizar. Sobre a questão da entrega do trator na comunidade de Rincão das Quinas, o 

Vereador mencionou que o Deputado Lorenzon encaminhou verba para a compra do 

trator, mas que compraram um caminhão. Relatou ainda, que era Presidente da 

Associação de Pequenos Agricultores, e quiseram tirá-lo, exigiam verificar o livro ata, 

até criaram uma Associação paralela. Na noite da entrega do trator, o Vereador 

comentou que, o Prefeito chegou à comunidade com secretários, e com um batalhão de 

pré-candidatos, parecendo um comício, sendo que se tratava de um evento para a 

comunidade, considerando vergonhosa esta atitude do Prefeito. A Vereadora Rosane 

Crespi pediu o uso da palavra, reportando-se a questão da acessibilidade, na época em 



 

 

que estavam construindo o calçadão ela sugeriu que fossem colocadas pedras especiais 

para facilitar a movimentação das pessoas portadoras de deficiência, mas não deram a 

devida importância a esta questão. Também sobre a entrega do trator, a Vereadora 

mencionou que ficou sabendo porque possui terras na comunidade, e por ter sido ajuda 

do Deputado Luiz Carlos, a comunidade a convidou, considerando uma falta de respeito 

do Executivo com os Vereadores que aprovaram esta verba. Retomando a palavra, o 

Vereador Miltom ponderou que quando forem entregues o adubo e uréia do Programa 

Praleite deverão ir todos os Vereadores em caravana, inclusive o Presidente da Casa 

para representar o Município, já que não o convidaram para a entrega do trator. 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 ocupasse seu espaço na Tribuna Livre. O Vereador cumprimentou os 

presentes, destacando que a Tribuna é local para o Vereador falar aquilo que tem 

vontade de acordo com sua consciência. Relatou que foi convidado pelo Presidente do 

Sindicato Rural, Antônio Orth de Sertão/Coxilha, para a posse da reeleição, onde se 

fazia presente o Deputado Luiz Carlos Heinze, e em conversa com ele, mencionou sobre 

o ofício recebido em um encontro com Ildo José Orth, Gelson Negri e o professor Dari, 

solicitando uma verba para construção do salão paroquial, o Deputado ficou de verificar 

a possibilidade, mas não era possível repassar verbas federais para comunidades, 

encaminhando esta verba para agricultura podendo assim ser adquirido o trator que foi 

doado para a comunidade de Rincão das Quinas. O Vereador afirmou que não esta 

pensando em futura administração e sim na administração de hoje, onde tem 

compromisso até o final de 2012. Reportando-se a entrega do trator, o Vereador 

mencionou que foi um erro grave da administração não ter convidado as autoridades 

que constitui os poderes Executivo, Legislativo e se existisse o Judiciário, e a Brigada 



 

 

Militar para este ato solene. Ainda, acrescentou que, o Prefeito fala muito em trabalhar 

em parceria, mas não cumpre o que é seu dever, pois não o convidaram como 

Presidente, representante do Legislativo, mas quando chegam Projetos na Casa com 

urgência, se estes, não são colocados em votação e aprovados criticam o Presidente, 

portanto, lembrando-se dele quando precisam aprovação em Projetos. O Vereador 

acredita que a administração esta fazendo cortesias com o “chapéu alheio”, tinham a 

obrigação de convidar um Vereador de cada Partido, principalmente do PP, já que a 

verba foi disponibilizada por um Deputado do Partido do PP, esclarecendo para a 

comunidade que a verba foi do Deputado Luiz Carlos, seria justo e honesto, 

considerando injusto convidar pessoas que nada tinham haver com este ato solene, 

dizendo ter sido convidado para participar no município de Sertão, em respeito, e aqui 

no município dele não foi convidado. O Vereador salientou ainda, que existem falhas no 

Executivo, em questão dos protocolos, citando exemplo do que aconteceu quando 

esteve aqui o Secretário Beto Albuquerque, na liberação da Isenção da Taxa de Pedágio, 

dizendo ainda que o Prefeito deveria fazer  curso sobre protocolo. O Vereador 

mencionou, que quando a Vereadora Salete se referiu que passei para secretaria do Meio 

Ambiente, com certeza o secretário deve ter toda a estrutura para se trabalhar, e acha 

que com um uno velho, não conseguiria encher de lixo e levar, pois não tinha 

funcionários, sem carros, e na época que estava na secretaria nem caminhão. 

Mencionando ainda, que a questão do mutirão, afirmou que foi o primeiro que lançou 

essa ideia aqui nesta Casa, pois esse modelo presenciou durante uma visita a cidade de 

Lagoa dos Três Cantos, onde o Prefeito reunia funcionários, secretários para fazer 

mutirão, sendo que foram feitos aqui no município alguns mutirões, e deram resultados. 

Relatou ainda, sobre a matéria do jornal, que não foi um Vereador que inventou, foi o 

Zero Hora, pesquisa feita pelo IBGE, que revela problemas estruturais do Estado. O 



 

 

Vereador disse ainda, que muitas vezes aqui nesta Casa deu modelos de lixeiras com 

tampas, mas aqui o Vereador nunca é ouvido, dizendo que a questão do lixo, não culpa 

os funcionários e nem secretários, mencionando que o Poder Executivo quem deve 

tomar providências, de ter carros especiais. O Vereador ainda mencionou que 

contrataram pessoal para limpeza, pois já sabiam da divulgação da notícia, dizendo que 

no Executivo sempre é assim, deixam as coisas acontecerem para depois tomarem as 

devidas providências, e que o Executivo deve dar condições para os secretários 

trabalharem. Ainda, o Vereador comentou sobre o anseio da sociedade que é a 

construção da praça, que ao invés de instalarem Câmeras de Monitoramento que se sja 

invisto o dinheiro na praça, o que considera um bom investimento. Ainda, parabenizou 

o secretário da agricultura que está fazendo um bom trabalho, dando como exemplo a 

limpeza no cemitério. E para finalizar, diz que o dever principal do Vereador é fiscalizar 

o dinheiro público. 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 04 de Junho 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: 

 


