
 

 

ATA N°. 959 DO DIA 28 DE AGOSTO DE 2012 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto 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 958 de 20 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 Rosane da 

Silva e João Nildo Borba Teixeira solicitaram inscrições. O Senhor Presidente 

agradeceu a presença da comunidade e se colocou a disposição para esclarecer dúvidas 

sobre Projetos, dizendo que todos serão bem vindos à 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 nº 1.396, de 16 de agosto de 

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

crédito suplementar no valor de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais) 

destinado ao reforço de Dotações Orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores e 

dá outras providências; Projeto de Lei nº 1.398, de 20 de agosto de 2012 que autoriza 

o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial no Orçamento Vigente no valor de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), destinado ao pagamento de refeições para os 

jogadores do Aimoré, no Campeonato de Várzea, e dá outras providências; Projeto de 

Lei nº 1.399, de 20 de agosto de 2012 que inclui nova meta no PPA – Plano Plurianual 

e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias Vigentes e Projeto de Lei nº 1.400, de 20 

de agosto de 2012 que autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial no valor 



 

 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), destinado a aquisição de Aparelhos Dosadores e outros 

Equipamentos para tratamento de Água Potável, e dá outras providências, todos os 

Projetos foram encaminhados para análise das Comissões. O Senhor Presidente 

suspendeu a Sessão por cinco minutos. Reaberta a Sessão, o Senhor Presidente solicitou 

a Vereadora Rosane da Silva que ocupasse seu espaço na Tribuna. A Vereadora 

cumprimentou todos os presentes, dizendo que era uma noite muito especial e 

complicada para ela, relatando que no ano de dois mil e onze assumiu a Presidência da 

Casa, conforme notificação recebida do TCE teve que reorganizar o quadro de cargos 

dos servidores, e como o Tribunal já havia apontado o Presidente anterior, e notificado a 

ela que deveria realizar concurso. Segundo a Vereadora em primeiro de agosto de 2011 

abriu-se licitação aberta, onde várias empresas se inscreveram, somente três empresas 

estavam aptas a realizar o concurso, onde a empresa que fez o menor preço R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) foi vencedora. A Vereadora coloca que não está acusando ninguém, 

mas acredita que houve irregularidades no concurso. A Vereadora relatou que em 

conversas com diversos munícipes foi indagada a respeito do concurso que ela mesmo 

realizou dizendo ter feito seguindo todas as Normas e Leis, diante disto solicitou através 

de um Ofício ao Presidente da Casa, onde recebeu toda a documentação do concurso e 

verificou irregularidade, levando a documentação ao Ministério Público, onde foi 

prontamente recebida em Audiência com o Promotor juntamente com o atual Presidente 

da Casa. Ponderou ainda que, houve irregularidade com o cartão resposta, pois dois 

cartões estavam respondido com cores diferentes, sem o timbre da Câmara, CNPJ, e 

sem a denominação do cargo, alguma coisa aconteceu mas não sabe por parte de quem, 

mas afirma que irá descobrir, pois tem toda a documentação em mãos e já encaminhou 

ao Tribunal de Contas de Erechim, acredita que foi uma “sujeira” o que fizeram, se 

sentido lesada e enganada. Ainda, colocou a disposição a documentação para quem 



 

 

quiser ver. Para finalizar, a Vereadora disse que este fato irá à mídia, sendo que já fora 

procurada, e que não esconderá nada, pois fez tudo dentro da Lei. 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 veio a Tribuna com tristeza por tratar de assuntos desta natureza, 

se referindo as colocações sobre o concurso relatadas pela Vereadora Rosane da Silva, e 

que na época não estava na Câmara, mas devido comentários e notícias na mídia sobre 

irregularidades nos concursos buscou também informações, pois seu objetivo é a 

transparência e a lealdade com o dinheiro público. Colocou também que admira a 

coragem da Vereadora Rosane da Silva na época em que era Presidente da Casa ter 

realizado o concurso e separado a contabilidade da Prefeitura. O Vereador também 

comentou sobre as colocações feitas pelo Prefeito na rádio sobre Projetos que estão na 

Câmara. O Vereador coloca que há sim Projetos que ainda estão sendo analisados e 

discutidos pelas Comissões, mais especificamente o Projeto que trata da instalação de 

câmeras de vídeo monitoramento, acredita que o Município tem muitas necessidades e 

prioridades urgentes como praça e banheiros públicos, colocou ainda que, as câmeras 

iriam contribuir com a segurança, mas não solucionaria o problema do Município. 

Relatou também que no dia vinte e cinco de agosto foi à rádio responder as colocações 

feitas pelo Prefeito, e não sabe o porquê o Prefeito também estava lá, e ainda o porquê o 

seu microfone não estava funcionando. Além disso, o Vereador relatou sobre o 

questionamento feito pelo Prefeito sobre diárias, onde explicou que fez cursos de 

formação em Porto Alegre, contudo, não segue o exemplo do Prefeito que em dois mil e 

nove gastou R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais) em diárias, em dois mil e 

dez gastou R$ 10.000,00 (dez mil), chegando ao montante de R$ 43.000,00 (quarenta e 



 

 

três mil) em diárias, não havendo registros de inscrições e também de verbas 

consignadas em tais viagens, onde um trabalhador que ganha o salário mínimo teria que 

trabalhar cinco anos para ganhar o que o Prefeito gasta em viagens. O Vereador 

salientou que sairá da Casa sem nenhum problema com o Ministério Público e com o 

Tribunal de Contas, ao contrário do Prefeito.  Para finalizar o Vereador colocou que as 

pessoas que ouvem o Prefeito falar na rádio e não conhecem Coxilha acreditam que é 

uma maravilha, um canteiro de obras, e que deixará o Município sem dívidas, sendo que 

na verdade foram feitas pouquíssimas obras, apenas reformas de casas, calçadão, e vai 

deixar uma dívida da compra de uma máquina de R$300.000,00 (trezentos mil reais). 

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 03 

de Setembro de 2012, segunda-feira, às 09h00min, da qual foi lavrada a Ata esta que 

após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 


