
 

 

ATA N°. 958 DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2012 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e doze às nove horas 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 957 de 13 de Agosto de 2012, que depois de lida, submetida à apreciação e 

colocada em votação, obteve Aprovação Unânime. Após, o Senhor Presidente 

abriu espaço para inscrições à Tribuna Livre, onde os Vereadores Valdemar Seidler, 

Miltom Amarante, Salete Mello e João Nildo Borba Teixeira solicitaram inscrições. 

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 

1.395, de 16 de Agosto de 2012. Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento 

municipal de 2012, um Crédito Especial, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos reais) destinado à instalação de um sistema de câmeras de segurança 

SFTV e DVR na Unidade Básica de Saúde e dá outras providências, o Projeto foi 

encaminhado para análise das Comissões. Projeto de Lei Nº 1.397, de 16 de 

Agosto de 2012. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar Termo de Prestação de 

Serviço entre o Município de Coxilha - RS e o Centro de Triagem de Diagnóstico 

Regional da APAE de Passo Fundo – RS para o período de maio a dezembro de 

2012 e dá outras providências, o Projeto foi encaminhado para análise das 

Comissões. O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, mencionando 

quefoi Aprovado por Unanimidade vários Projetos como calcário, uréia e adubo, 

assim como a Agricultura e Bacia Leiteira, o que são de interesse do nosso 



 

 

Município. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Valdemar que 

ocupasse seu espaço na Tribuna. O Vereador Valdemar saudou a todos, salientando 

que mais uma vez vem à Tribuna para falar sobre os baderneiros que estão tomando 

conta de nossa cidade, que mais uma vez a comunidade esta pagando o ônus por 

meia dúzia de baderneiros, no dia 19 de agosto à noite novamente o som tomou 

conta de nossa cidade, dizendo ter ligado várias vezes no Posto da Brigada de nossa 

cidade, mas o telefone estava desligado ou fora da área, então como cidadão 

Coxilhense e Vereador ligou para o Capitão Marcos de Passo Fundo, onde o mesmo 

disse que estaria na cidade dentro de 30 (trinta) minutos, com a viatura, com isso 

deseja serem registrados os agradecimentos a ele. Mas para a felicidade dos 

bagaceiros e baderneiros, eles foram comunicados antes da chegada da viatura, mas 

ninguém sabe por quem foi, levantando a hipótese de uma escuta em sua casa, 

telefone rastreado, ou tem alguém passando essas informações. Tomando uma 

atitude, o Vereador colocou que irá emitir um ofício para Passo Fundo, onde 

gostaria que fosse trocado todo o efetivo da Brigada de Coxilha, caso não consiga 

uma resposta em Passo Fundo, o Vereador afirma que irá a Porto Alegre. Ainda o 

Vereador gostaria que fosse realizada uma audiência com o Comandante da Brigada 

para que sejam tomadas as devidas providências referentes ao caso em questão.A 

Vereadora Regina Salete pediu o uso da palavra, cumprimentado a todos, a 

Vereadora afirmou que se fará presente caso seja realizada a audiência com o 

comandante da Brigada, pois concorda com as colocações feitas pelo colega 

Vereador Valdemar. Falta respeito com as pessoas, estão destruindo as benfeitorias 

públicas, como lâmpadas e plantas, realizando “pegas”, onde quase invadiram 

residências, colocou a Vereadora. Ainda, mencionou que o Município necessita de 

paz e segurança. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Miltom que 



 

 

ocupasse seu espaço na Tribuna. O Vereador saudou a todos, relatando que em 

visita no interior as pessoas o questionaram sobre os Projetos do calcário, adubo e 

uréia, se estariam parados na Câmara e que gostariam de saber a verdade, onde o 

Vereador explicou a eles que os Projetos já foram aprovados e nenhum Vereador 

votou contra. Outra questão levantada pelo Vereador foi o fato de que carros 

públicos estão colidindo entre si, considerando uma vergonha. A Vereadora Rosane 

Crespi pediu o uso da palavra, relatando sobre as mentiras que estão dizendo nas 

casas do interior sobre a questão do calcário, uréia e adubo, a Vereadora colocou 

que esclareceu aos agricultores que o Projeto já foi aprovado em tempo hábil e 

inclusive o calcário já foi distribuído, acreditando que houve falhas na distribuição, 

pois alguns agricultores que teriam direito não o receberam. Retomando a palavra, o 

Vereador Miltom, acrescentou que as pessoas falam sem ter certeza da verdade, 

mentem, ficando uma situação desfavorável para os Vereadores e para Câmara. Em 

seguida, o Senhor Presidente solicitou a Vereadora Regina Salete que ocupasse seu 

espaço na Tribuna. A Vereadora saudou a todos, comentando também sobre a 

questão do Projeto que trata do calcário, adubo e uréia, explicou a forma como era 

feita a distribuição para os agricultores na época em que era Secretária da 

Agricultura juntamente com o Conselho da Agricultura. Também a Vereadora 

relatou que em visita a um pequeno agricultor, este colocou que não recebeu o 

calcário, acreditando ter ocorrido uma falha no Conselho da Agricultura. Ainda, 

mencionou a questão de Projetos importantes que estão parados na Casa, e que 

concorda com as colocações do Vereador Valdemar na questão da segurança, com 

reforços da Brigada atuando juntamente com o Conselho Tutelar. Na questão da 

campanha política, a Vereadora colocou que se deve fazer uma campanha limpa sem 

falar mal dos adversários, discórdia não leva a nada, pois cada um tem o direito de 



 

 

escolher o seu candidato. Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao Vice-

Presidente, Vereador Valdemar Morello Seidler que ocupasse a Presidência da Casa. 

Assumindo a Presidência, solicitou ao Vereador João Nildo Borba Teixeira que 

ocupasse seu espaço na Tribuna. O Vereador cumprimentou a todos, colocando que 

a Tribuna é o local que o Vereador tem para expor suas ideias e suas cobranças. 

Relatou que ouviu da população, que os candidatos estão falando a respeito de 

Projetos, que não os aprovam e que haveria vários Projetos parados na Casa. O 

Vereador citou o exemplo do comentário feito sobre o Projeto de uma ambulância 

que está engavetado sendo que estão o cobrando questionado, sendo que este Projeto 

não existe. O Vereador considera vergonhoso este tipo de estratégia para conquistar 

votos. Também comentou sobre a questão do Projeto que trata do calcário, adubo e 

uréia que já foi aprovado por unanimidade, e esclareceu que quando chega um 

Projeto desta natureza sempre é tratado com prioridade porque valoriza o pequeno 

agricultor e sabe de suas dificuldades. O Vereador questionou sobre as colocações 

feitas pelo Prefeito na rádio, onde ele colocou que vai deixar o Município sem 

dívidas, sendo que vai deixar uma dívida referente ao financiamento de uma 

máquina e o único Projeto que ele fez com recursos próprios foi o do calçadão, e 

ainda considera uma vergonha a distribuição das casas, sem dignidade, e nas 

reformas não há material suficiente para concluir. Citou sobre a pesquisa do IBGE 

divulgada no Jornal onde Coxilha é a cidade mais suja do Estado, diante desta 

divulgação o Prefeito tomou a iniciativa de mandar limpar as ruas, esperou 

acontecer para tomar uma atitude. O Vereador mencionou que está indignado com 

as colocações feitas pelo Prefeito na rádio onde disse que o Presidente da Câmara 

segura os Projetos, como é o exemplo do Projeto de Câmeras de Vídeo 

Monitoramento, onde o Vereador explica que o Município necessita de praça, local 



 

 

para guardar máquinas, considerando que há outras prioridades urgentes antes da 

aprovação deste Projeto. Também considerou um absurdo o Projeto de instalação de 

Câmeras no Posto de Saúde, sendo que já foram instaladas as Câmaras e depois 

mandam o Projeto. O Vereador ainda coloca que acredita que não há planejamento 

dentro do Município, pois só depois de oito anos estão colocando paradas de ônibus 

e ainda colocaram em local errado, e para a construção da creche a única coisa que o 

Município disponibilizou foi o terreno, pois a verba para construção veio do Estado. 

Ponderou ainda, que a administração tem que ser transparente, falar a verdade, não 

ir à rádio e dizer que esta tudo bem, quando há máquinas sucateadas no município, 

as únicas máquinas novas foram adquiridas através de emenda parlamentar, 

questionando o que foi adquirido com dinheiro próprio e como ainda há candidatos 

que apóiam este tipo de administração, e sim deveríamos pensar com seriedade e 

honestidade no futuro no nosso município. Para finalizar, o Vereador colocou que 

não adianta as pessoas fingirem ser boas, pois um dia a máscara cairá, todos temos 

falhas, mas temos que admiti-las com humildade. Em seguida o Vereador Valdemar 

Morello Seidler devolve a presidência para o Vereador João Nildo Borba Teixeira. 

Assumindo a Presidência, como nada mais havia a ser tratado, o Senhor Presidente 

encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 28 de Agosto de 2012, terça-

feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata esta que após lida e aprovada será 

assinada pelos seguintes Vereadores: 


